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গশন্থকানের নিবেদন 

স্বামী বিবেকানন্দের পূণ্যজীবন-কাঁহনী অতি অজ্প-পাঁরসরে এ গ্রন্থে 

আমরা বিবৃত করতে চেম্টা করোছি। একথা স্বীকার করাছ যে, এ তাঁর 

বিস্তৃত জীবন-কাহিনী নয়। বাংলার তরুণসমাজের সম্মুখে বর্তমান যৃগের 

পারপ্রোক্ষতে সে-লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণী যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
উপস্থিত করব- বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সেইাঁট আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা 

ছিল,সে আকাঙক্ষা কতখানি সফল হয়েছে বলতে পার না। তবে, এই 
অকিণ্িংকর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সমস্যাপীড়ত আধুনিক কালে স্বামণ [িবেকা- 

নন্দের ভাস্বর জাঁবনের দিকে তরুণসমাজের কতকাংশকেও যাঁদ আকৃষ্ট করতে 
সক্ষম হই তবেই শ্রম সার্থক মনে করব।-- 

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ.. পিএইচ, ভি, মহোদয় 
অনগ্রহপচর্বক এ গ্রন্থের একাঁট তুমিকা লিখে দিয়ে এর মূল্য বৃদ্ধি করেছেন 
এবং আমাকে অশেষ “ঝাণে অবেদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন কাঁর।.. বন্ধ_বর শ্রীযূক্ত স্রেশচন্দু দাস. এম. এ. মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত 
হয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করলেন। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। | 

ফাল্গুন, ১৩৫৬ 

কাঁলকাতা। 

শুরা দ্বিতীয়া, 

ও শ্রীতামসরঞ্জন রায় 





মুখবহ 

গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যের দিনে পরপদদাঁলত লাঁঞ্ছত এই দেশে বাহার! 

নৃতন জাবনাশীক্তর সণ্টার করিয়াছলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে 
অগ্রণী । হতগোরব ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ উদ্ধার করিয়া একদিকে তানি 
যেমন পাশ্চাত্য জগৎ চমংকৃত করিয়া তাহাকে নূতন আলোকের সন্ধান 'দিয়া- 
দিলেন অন্যাদকে তেমাঁন ভারতবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মানম্ঠা জাগাইয়া 
তাহার নৃতন জাতীয় জাগরণের উদ্বোধন করিয়াছলেন। বিংশ শতাব্দীর যে 
জাতীয় আন্দোলন স্বাধীনতায় পরিণাঁতিলাভ কারয়াছে, তাহার মূলে আছে 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব উপদেশ। আমাদের দেশের লোক 

ইহা ভাল করিয়া বুঝতে পারে নাই-কিন্তু সূক্ষনব্দাদ্ধ রাজনোতক বিষয়ে 
তীক্ষণদৃন্টি ইংরেজের চোখে তাহা এড়ায় নাই। তাই একাধিক ইংরেজ লেখক 

স্বাদেশিকতার দিনে বিবেকানন্দকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সন্দ্াসবাদের৷ 

জন্য দায়ী কাঁরয়াছিলেন। এই অভিযোগ ঠিক না হইলেও ইহার মূলে 
অনেকটা সত্য আছে। 

বিবেকানন্দ ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী- কিন্তু তাঁহার জনবন, কার্যকলাপ 
ও উপদেশ ঠিক সন্নাসীর 'মত ছিল না। তান দুর্গম গারগুহায় কোর 

সাধন ভজনে জীবন আতবাহিত না কারয়া দেশের দুঃখদুদ্শা, অজ্ঞতা, 

অত্যাচার ও আবচার দূর করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ কাঁরয়াছলেন এবং 'শষ্য- 

বর্গকেও মানুষের সেবাধমেই দ+ক্ষিত করিয়াছিলেন। যান মুক্তকণ্টে বাঁলিয়া- 
দছলেন ষে, গীতাপান্ত অপেক্ষা ফুটবল খেলা এখন বেশী দরকার, যান প্রচালত 

পহন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলর প্রাত তদব্র কটাক্ষপাত করিয়া বাঁলয়াছিলেন, 
আমাদের ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়ির মধ্যে, যান অস্পৃশ্যতার 'বর্দ্ধে তাঁব্র 
প্রতিবাদ করিয়া দরিদ্রনারায়ণসেবাকে কৈবল্যমুক্তি অপেক্ষাও উচ্চতর আসন 

দিয়াছিলেন_তিনি কি সন্যাসী? 
বিবেকাঘন্দ ধর্মকে মানুষের সাংসারক জীবন হইতে পৃথক কারয়া 

দেখেন নাই। সকল কাজে মধ্য 'দিয়াই ধর্ম আত্মপ্রকাশ করিবে ইহাই ছিল 
তাঁহার আদর্শ । তাই 'িতনি উদাত্তস্বরে দেশবাসীকে আহ্বান কারয়াছিলেন 

প্রকৃত মানুষ হইতে। 
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আজ দেশের নূতন পটভূমিতে আমরা স্বামণ বিবেকানন্দকে নৃতন 
আলোকে দেখিতে পাইতোঁছ। স্বাধীনতা লাভের চেয়েও যে মানুষ হওয়া বড় 
কথা আজ আমরা তাহা মর্মে মর্মে বাঁঝতে পারয়াছ। আজ ভারতে মানুষ. 
নাই। তাই জ্বাধীনতা পাইয়াও আমরা প্রকৃত কোন উন্নাতির পথ খজয়া 
পাইতোঁছি না। স্বার্থব্দাদ্ধ ও দ্বেষাহংসা সারা দেশ জযড়ুয়া জাগয়া উঠিয়াছে। 
গণতন্ত্, সমাজতন্ত, শ্রামকতন্ প্রভাতি কিছুই আমাদগকে রক্ষা কারিতে 
পারবে না-যাঁদ আমাদের মধ্যে প্রকৃত মান্ষের উত্তব না হয়। আজ তাই 
স্বামশ বিবেকানন্দের আদর্শ দেশের সম্মূখে আবার ধাঁরতে হইবে। তাহার 
আদর্শ সম্মুখে রাঁখয়া তাঁহার উপদেশ-বাণী মনে রাখিয়া আমাদিগকে চাঁলতে 
হইবে। নান্য৪ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়_ ইহা ভিন্ন মক্তর অন্য কোন পথ নাই। 

এই কারণেই এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগণ বাঁলয়া মনে কারি। 
জ্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণ সংক্ষিপ্ত আকারে লাপবদ্ধ কারিয়া' 
গ্রন্থকার আমাদের দেশের সর্বসাধারণের-াঁবশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের মহৎ 
উপকার করিয়াছেন। তাঁহার ?লাখবার ভঙ্গ খুব চিত্তাকর্ষক- শন্ক নীরস 
উপদেশের পারিবর্তে পা্কবর্গ ইহাতে উদ্দীপনাময় ভাবের সন্ধান পাইবেন 
এবং স্বামীজির চিত্র অলক্ষ্যে তাঁহাদের মনে গভীর ভাবে আঁঙ্কত হইবে। 
নাট্যরচনা-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার «পর পর এমন কতকগ্যীল 
বাশম্ট ঘটনার সম'বেশ করিয়াছেন, যাহাতে পাঁড়বার উৎসাহ প্রথম হইতে 
শেষ পর্যস্ত অব্যাহত থাকে, অথচ স্বামীজর জাবনশ ও উপদেশের মূল 
সত্রগ্লি চোখের সম্মুখে ভায়া উঠে। গ্রল্থকার ভক্তের হৃদয় ও কাঁবর 
করপনা. লইয়া যে আলেখ্য আঁকয়াছেন তাহা সকলকেই মূ্ধ কাঁরবে। ভাবের' 
উচ্ছাস ও ভাষার সাবলশল গাঁত সমস্ত.কাহনধকে একাট মাধূর্য দান 
করয়াছে। আমি আশা কার বাংলার প্রতি যুবক এই গ্রদ্থপাঠে স্বামশীজর 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং এই যুগাবতারের পৃত কাঁহনণ পাঠ কাঁরয়া নিজে 
ধন্য হইবেন এবং দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ কাঁরয়া জননশী জন্মভূমিকে 
ধন্য করিবেন। 

কাঁলকাতা শ্রীরমেশচন্দ্র মজমদার 
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স্বামী বিবেকানন্দ 
| প্রথম পষয়ি | 

বাংলায় উনাঁবংশ শতাব্দী । 

সেই পুণ্য শতাব্দীর ষ্ঠ দশকে বাংলার মাটিতে ষে বিরাটপুরূষ 
জল্ম 'নয়োছলেন. বাংলার হৃৎপদ্মসন্তব হয়ে-ভারতবের ল:গ্ু-গৌরব [যাঁন 

পুনঃ-প্রাতীষ্তত করোছলেন বিশ্বের দরবারে, 

তমসাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মীত জাতিকে ষে পুরুষ-ীসংহ প্রচণ্ড আঘাতে 

জান্্রত করোছিলেন কর্মসাধনা ও সেবাধর্মের মধ্যে_ 

সেই 'সিংহবপর্য, হাদিবান্-মনষী স্বামশ বিবেকানন্দের জীবন-কথা 
আজ সংক্ষেপে বাংলার তরুণ সমাজের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করাছি। 

কিন্তু, এ তাঁর বিস্তুত জীবনকাহিনশ নয়, বিশদ কোন ইতিহাসও নর। 
তাঁর বস্তুত 'বাঁচন্র জীবনকাহিনন পাঠ করলে. অনুধ্যানে উপলান্ধ 

করে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলে কল্যাণ হবে দেশের, কল্যাণ হবে জাতির. 
সং্কট-সঙ্কুল জাবনপথে নিভয়ে এগিয়ে যাবার অন্দরান্ত নির্দেশে পাবে 

আ'জকার সংশয়-পণীড়িত বহুধা উদ্ভ্রান্ত তরুণ সমাজ-_এই আমাদের 'বশ্বাস। 
শঁ নর বৃ শি 

তাঁর পিতামহ দুগচিরণ দত্ত। 

বিবাহ করেছিলেন বটে "কস্তু তান চিরকাল অনাসক্ত. আজাবন 
সংসার-বরাগণী। 

একটিমান্র পুত্রের জন্মের পরেই অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ, সর্বত্যাগী তানি 

সন্নযাসী। 

এ জগতের ভোগসুখের চাইতে ভগ্ববান লাভের আকাঙ্ক্ষা! উগ্রতর হযে 

তাঁকে হাতছ্ান দিয়ে ডেকেছিল. ক্যাকুল করেছিল। তাই. ভারতের জনারপ্যে 

মশে গিয়েছিলেন তিনি গৃহত্যাগশ উদাসশন বেশে। 
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এর অনেক বৎসর পরে দৈবাৎ কাশী-বিশ্বনাথের মীন্দির-পার্থে নিজ 

পত্রীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ঘটোছল দ;গ্চিরণের ।... 

সেদিন বর্যাসক্ত "পিচ্ছিল ঈত্বরে পদস্থালত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন 

এক প্রৌঢ়া মাহলা। 

দূর থেকে তাই দেখে দয়ার হয়ে ছুটে গেলেন তাঁকে সাহায্য করতে 

সংসার-বিরাগখ এক উদাসন-সন্ম্যাসী। সফত্ে তুলে এনে তাকে শুইয়ে দিলেন 

ধীরে ধারে সোপানের উপর। 

সংজ্ঞা লাভ করে চোখ মেলে তাকালেন মাহলা। চারি চক্ষের মলনে 
পত্নী চিনতে পারলেন স্বামশকে, স্বামী চিনলেন পত্নীকে। 

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর "দ্বতীয় কথাঁট না বলে, তিলেক বিলম্ব না করে 

গাত্রোখান করে অদৃশ্য হলেন সন্ধযাসী |... 

. শ্বাদশ বংসর পরে আরও একবার আত অল্প কযেকাঁদনের জন্য 
তাঁকে দেখা গিয়োছিল তাঁর জন্সস্থান বাংলায়, মহানগরশ কলকাতায়। 

কিন্তু সেই শেষবার । 
লোকালয়ে আর তকে কেউ কোনদিন দেখোন। কোথায় কোন্ তারে, 

কোন্ পূণ্াতোয়া নদঈতটে, কি অবস্থায় তাঁর দেহত্যাগ ঘটেছিল কেউ জানে 

না। 

পতা বিশ্বনাথ দত্ত। গহত্যাগণী জন্ল্যাসীর সম্ভান ও 'বিশ্ব-বিজয়9 
সম্্যাসীর জনক, জীবন তাঁর সবথা 'ছিল দেবরাক্ষত। 

জীবনের আদ শৈশবে,তিনবংসর বয়ঃকালে একদা মায়ের সঙ্গে 

মোৌকাযোগে কাশী যাবার পথে অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে পাঁতিত হয়োছিলেন 
[বশ্বনাথ। কিন্তু অনুপম প্লেহশলা তাঁর মা, নিজে সাঁতার না জেনেও, 
আঁমিত-সাহসে জলে ঝাঁপয়ে পড়ে পত্রের প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয়োছলেন 
সৈবার। 

উত্তর জাধনে বিশ্বনাথ এটার্ণ হয়োছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে । 

ফেমম অগাধ অর্থ উপাজন করতেন- তেমনি দরাজহাতে খরচ করতেন ॥ 
কার্পণ্য করতেন না, কুণ্ঠাবোধ করতেন না। | 
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. * আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধ-বান্ধবে, আশ্রত-পাঁরজনে সর্বদা তার গৃহ পূর্ণ 

থাকৃত। এক কথায়, মহামজালাস লোক 'ছলেন বিশ্বনাথ । 
হাফেজের কাঁবতার মধ্য থেকে রস গ্রহণ করতে চেস্টা করতেন, সুফী 

কবিরা তাঁর পরমাপ্রয় 'ছল। 
নিজে সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সঙ্গতচ্চরি দিকে তাঁর বিশেষ অনুরাগ 

ছিল। বাইবেল পুরাণ তাঁর আদরের নিত্যপাঠ্য ধমগ্রন্থ ছিল। 
স্বাধবীনচেতা, উদার-হদয়, আনন্দময় পুরুষ 'িশ্বনাথ--বাইরে সংসার 

হলেও অস্তরে অনাসক্ত ছিলেন, বহুলাংশে মুক্ত ছিলেন। 
না শর নৃ শা 

মাতা ভুবনেশ্বরী। সদা প্রফুল্ল কিন্তু শান্ত ও সংযতবাক, মাতৃত্বের 

অপূর্কপ্রকাশে মাহমময়ী। 
বৃহৎ পাঁরবারের সবাই, প্রাতিবেশশ সকল ন্রনরে তাঁর 'স্পগ্ধ মাতৃত্ব ও 

অনাতিক্রম্য ব্যক্তিত্বের কাছে সানন্দে মাথা নত করে থাকত। 
সদাশব স্বামীর স্বচ্ছল বিপুল সংসারের 'তাঁন অধীশ্বরী। তবু 

গকজ্ু অন্তরে বেদনা ছিল, তীব্র অভাববোধ ছল একাঁট। তিন-চারাঁট কন্যা 

তাঁর কিন্তু তিনি পূন্রুহীনা। 
বাঞ্চত পূত্রকামনায় অন্তর তাই পিপাঁসিত ও চণ্চল। বিশ্বনাথের 

পাদম্ূলে নিত্য প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করতেন পূদত্তরলাভের জন্য। 

কালে সার্থক হয়েছিল তপস্যা, তুষ্ট হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। 

স্বপ্লে দর্শন দিয়ে বলোছিলেন 'তোর ঘরে, তোর পযন্ত হয়ে জল্মাৰ 

আঁক ।, 
ন ও পৃ শর 

এখন থেকে প্রায় নব্বই বংসর আগেকার এসব কথা । 

গঙ্গপ নয়, উপকথা নয় :...ইতিহাসের পৃন্ঠায় সংস্পম্ট মাঁসাঁচিন্রে আন্কিত 

বাস্তব কাহনী। ধাঁরন্রীর বুকে জল্ম 'নয়েছিলেন_-তপস্যাতুজ্ট বীরেশ্বর_, 
'বৈশ্বনথে ও ভুবনেশ্বরীর প্্রূপে। 

-". ডাকনাম তাই রাখা হয়োছল 'বারেশ্বর'। সংক্ষেপে, মুখে মুখে 
দাঁড়য়োছিল পবন্ভল'। আসল নাম, নরেন্দ্রনাথ। 
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উত্তরকালে জগান্বখ্যাত হয়েছিলেন, অমর হয়েছিলেন আর একাঁট নামে। 

সে নাম শোনোনি এমন বাঙালী কেউ নেই, এমন ভারতবাসশ কেউ নেই। 
সে-নাম স্বামী বিবেকানন্দ অথবা শুধুই স্বামশীজ। 

.. অনিন্দ্যস্ন্দর, সৃঠাম, তেজস্বীবালক- যোগশর চক্ষু নিয়ে, শঞ্করের 
হৈধা আর ব্বন্ধের হদর 'নিরে- জল্মোছলেন সংসারে, জন্মোছলেন স:রধূনশর 
ভারে__ আমাদেরই বাংলায়, ১৮৬৩ খুখস্টাব্দের ১২ই জান্য়ারী, সপ্তাহের 
প্রথম 'দনের প্রত্যষ-প্রার্কালে। 

প্রচন্ড সাহস, অফুরন্ত প্রাণ-শাক্তি ও চাণ্খল্য_এই বৈশিষ্ট ছিল বালকের । 
আত শৈশবেই সমবয়সীদের নিয়ে চন্রাকারে সে ধ্যান, ধ্যান' খেলতে 

বসত। অন্য ছেলেরা দু-্চার মিনিটেই চগ্চল হয়ে উঠত, উসখুস করত-- 
ণবলে' কিন্তু মুহূর্তে তল্ময় হয়ে যেত, ডুবে বেত। 

গবষধর সর্প পাশ দিয়ে গেলেও তার হঃস হত না, ধ্যান ভাঙ্গত না। 

এমাঁন ছল তার ধর্মসংস্কার, এমাঁন ছিল তার ধ্যান-পরায়ণতা। 

মায়ের কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে রামায়ণ-মহাভারতের পুণ্যকাহিনণ, 
পুরাণ-ভাগবতের গজ্পগাথা শুনতে শুনতে বালক তন্ময় হনে যেত। 
বতমানের আবেম্টনী আতন্রম করে দূর অতাঁতের কম্পলোকে মুহূর্তে তার 
কিশোর মন্ন উধাও হয়ে ছুটে যেত। কথকতায় ও যাত্রাগানে রামভক্ত হনূমান 
“অমর' বলে জানতে পেরে-_স্নরল বিশ্বাসে বা্জীক দিনের পরান কলা বাগানে. 
আম বাগানে বসে থাকত- মহাবীর হনুমানের লেকের দর্শন লাভের আশা 
নিয়ে। রী 

আবার কুস্তীঁতে, লাঠিখেলায়, জিমনাস্টকেও সে ডানাঁপটে...দে দলের 
সর্দার ছিল। | 

স্কুলের বই যত পড়ুক আর নাই পড়ুক বাইরের খ্যাতনামা পাণশ্ডিতদের 
বই পড়ে জ্ঞান আহরণের ঝোঁক তার প্রচণ্ড ছিল- শৈশব থেকেই। তার 
অনস্ত জিজ্ঞাসা অনস্তমুখে প্রকাশিত হাতে সুরু করোছল এ কাল হতেই। 

রাতে শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে ও কঙ্পনায় মিশিয়ে ভাবশ-জপবনের চিত্র 
দেখতে পেত সে। চেন্টা করে নয়, অর্গান স্বতঃই ছায়াছাবর মত চিন্রগৃলি 
ভেসে আসত চোখের সামনে-ঘম আসবার ঠিক আগাঁটিততি। 
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একবার দেখত_সবত্যাগী সন্যাসী হয়ে রিক্তহস্তে গৃহত্যগ করেছে 

সে- শঙ্করের মত, বৃদ্ধের মত। 

আবার দেখত-_অপাঁরমিত এশ্বর্ষের আঁধকারী হয়ে বিপূল মান 

মর্ধাদ। ও সম্মানে প্রাতাঙ্ঠত হয়েছে সে সংসারে ।... 

মুহূর্তে দুট ছবিই আবার মালরে যেত। 

ভিতর থেকে কে ষেন তারপর প্রশ্ন করত। বলত, এ দুটোই হবার 
শাক্ত আছে তোর ভিতর, ভেবে দেখ, কোনটা হাঁব। 

ধীরে সন্ন্যাসী হবার কত্পনাটাই যেন তার কিশোর মনকে আচ্ছন্ন 

করত, সমগ্র চেতনাকে আবৃত করত--বালক ঘুমিয়ে পড়ত। 

একাঁদন নয় দুশদন নয়, প্রায় রোজই সে এদশ্য দেখোছল- শৈশবের 

অনেকদিন ধরে। তার বিরাট ভাবী জীবনের হীঙ্গত এমান করে_ জীবনা- 

রন্তেই নিদেশ করেছিলেন তার ভাগ্যাবিধাতা । 

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, সেই সময়, সন ১৮৭৭ 

খবস্টাব্দে...একবার পিতার তদানশন্তন কর্মম্ছল মধ্যপ্রদেশের রায়পুর" নামক 

স্থানে_পাঁরবারস্থ মাহলাদের সঙ্গে নিয়ে বাবার ভার পেয়োছিল সে। রেল 

লাইন তখনো সে-সব অণ্চলে খোলা হয় নি। সে জন্য নাগপুরের পর থেকে 

দীর্ঘ পথ তাদের গো-শকটে অতিক্রম করতে হয়োঁছল প্রায় সপ্তাহকাল ধরে। 

নিসগ্গের বিচিত্র-সৌন্দর্যমশ্ডিত সে ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 

হতে নরেন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই এক গভনীর চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করেছিল 

সে-সময়। 

তারপর একাদন এক সঙ্কটর্ণ 'গাঁরবর্ম দিয়ে অগ্রসর হবার সময় 

পরথিপাশ্বচ্ছি উত্তুঙ্গ পর্বতের গাত্র-ফাটল-বলম্বিত এক িশাল মধূচক্র 

নরেন্দ্রনাথের দৃম্টি আকর্ষণ করোছল। 

প্রকৃতির নিভৃত নিরালায়, সবীবশালতার মধ্যখানে মধুমাক্ষিকাদের সে 
অপূর্ব চক্ররচনা-এক অনাস্বাদতপূর্বভাবে আঁভভূত করেছিল নরেন্দ্রনাথকে। 

বিশ্বানয়ন্তার অপার মাহাত্মের চিন্তার সে এককালে বাহ্যজ্ঞান হাঁরয়ে- 

ছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য। 

তার জাবন-চারতকারগণ বলেন, প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানরাজ্যে 
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প্রবেশ করে একেবারে বাহ্যসংজ্ঞা হারিয়ে ফেলা সেই তার জাবনে প্রথম 

ঘটোছল।... 

অন্যাদকে...আর্তের সেবার জন্য, দুঃস্ছের দৃঃখ দর করবার জন্য, 

ফুবশাক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে উচ্চ আদর্শ ও মহৎ লক্ষ্যে চাঁলত কারবার জন্য 

পাড়ায় পাড়ায় সঙ্ঘ-স্থাপনেও কিশোর বয়স থেকেই তৎপর ছিল নরেন্দ্রনাথ। 

তার চাঁরন্রের শান্তার কাছে. সাহসের দ্টতার কাছে নিম্প্রভ অন্য ছেলেরা 

স্বতঃই তার নেতৃত্ব মেনে নিত_ সরক্ষেত্রে ও সর্বসম্মতিক্রমে । 

পাঠ্যজাবনে মেক্ট্রেপালিটন স্কুলের ছাত্র ছিল নরেন্দ্রনাথ। অত্যন্ত 
দুরস্ত ও চণ্চল ব'লে শিক্ষক মহাশয়গণ বিরক্ত হতেন মধ্যে মধ্যে। 

আবার নিভর্ঁক ও সত্যপরায়ণ বলে, প্রাণশাক্ততে ভরপুর বলে, 

অসাধারণ মেধাবাঁ বলে অত্যন্ত ভালও বাসতেন তাকে । পড়াশুনা, ওঠা-বসা, 

চলা-ফের, কোন্টাই তার আর দশজনের মত নয়। 

সারাবৎসর সহস্রবিধ কাজের তার অবাঁধ নেই। দেশ-বিদেশের সাহত্য, 

ইীতহাস, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে ডুবে থেকে তার দিন কাটে। 
কুস্তী ল'ড়ে শরীর মজবুত করে, ধ্যান করে ভগবানকে জানতে চেষ্টা 

করে।... 

আর. সব পাঠ্যপুস্তক? সে-সব তখন তাকের উপরই তোলা থাকে। 

1কন্তু দৃঢ় শরীর ও তীক্ষ। মেধার বলে পরীক্ষার অব্যবাহত পর্বে দু'চার- 

দিনেই সে প্রস্তুত হয়। এক রান্রেই হয়ত চার খণ্ড জ্যামাত আয়ত্ত করে 
পরাক্ষা দিয়ে আসে। 

এমনি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ তার সব কিছ 
“পাসের পড়া" তার কাছে আত সামান্য. তুচ্ছ জিনিস। পাঠ্যপযৃস্তকের 

অপাঁরিসর গণ্ডীর মধ্যে তার বৃতুক্ষ7, জিজ্ঞাস মনের পিপাসা মেটে না, 
তৃপ্তি আসে না। 

দেশ-বিদেশের জ্মন-ভাণ্ডার থেকে সে তত্ব আহরণ করতে চায়, সত্য 

জানতে চায় অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে উপলান্ধ করতে চায় মানবের 

জণবন-রহস্য। ' 
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| কে ষেন তাকে বলে; প্রায়ই বলে সেই মন্ত্র, যে-মল্দ্র পরবতটকালে 

বজ্জানঘেষে সে নিজ দেশবাসীকে শ্নয়ৌছিল 
চরৈবোতি, চরৈবোত- এগিয়ে চল, এীঁগয়ে চল। 

_ ীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নবোধত।' ওঠ, জাগ, লক্ষ্যে পেশছাবার 

আগে থেম না। 

তাই ধ্যানে ও ববিদ্যাচ্ায় সে মন ও বুদ্ধিকে সমদ্ধ করতে চায়। 
দেহটিকে দৃঢ় করে_কর্মের জন্য প্রস্তুত হতে চায়। নিরলস, অক্লান্ত তান 
সাধনা, অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সদা উদ্বেলিত তার মনপ্রাণ! 

স নী নু 

তার উপাস্ছিতব্যাদ্ধ ও দুদ্ম সাহসের ছোট একটি গজ্প এখানে 
শববৃত কার। 

পাড়ার জম্ন্যাস্টকের আখড়ায় একটা দ্রীপজ খাটাবার দরকার হল 
একাঁদন। নরেন তার দলবল নিয়ে খুব মেতে উঠল ট্রাপজ খাটাতে । 'কন্তু 
বিরাট ট্রাঁপজের গুরুভার ফ্রেম কিছুতেই দাঁড় করাতে পারল না।__ 

একজন বলবান ইংরাজ পুরুষ তখন সেখানে দাঁড়য়ে ছেলেদের মজা 

দেখাঁছল। নরেন সহসা গিয়ে তাকেই অনুরোধ করল সাহায্য করবার জন্য। 

সাহেব রাজী হয়ে ট্রাপজের গোড়াটা পায়ে চেপে ধরে মাটিতে 

ঢোকাতে শুর করল, আর তার মাথার দিকে দাঁড় বেধে ছেলেদের বলল 

টেনে তুলতে । মহা উৎসাহে প্রাণপণ শক্তিতে টানছে ছেলেরা- হাই মারো, 
মারো টান ।... 

অনেকটা উঠে গেছে দ্রাঁপজ, আর একটু হলেই সেজা দাঁড়য়ে যাবে। 
কিন্তু এমানি সময়ে অকস্মাৎ দাঁড়টা ছিড়ে গেল আর ট্রাঁপজের গ্রুভার 
ফ্রেমটা ভীষণ শব্দে মাটিতে গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে, মৃহূতে" গোড়ার দিকটা 
উপরে ছিটকে উঠে সাহেবের কপালে বিষম চোট লাগিয়ে দিল।... 

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সাহেব। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটা । 

ছেলেরা ভাবল সাহেব মরেই গেছে। 
আর সঙ্গে সঙ্গে ভীতর্স্ত হয়ে যে যোঁদক পারল ছটে পালিয়ে গেল-- 

শুধু; ছেলেরাই নয়, আশেপাশে বয়স্ক যারা দাঁড়িয়োছল তারাওড। 
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কিন্তু গ্ছিরবৃদ্ধি নরেন তখনি নিজের বস্ম ছিন্ন করে সাহেবের মাথায় 

পাট বেধে দিল। দ:'একজন সঙ্গীর সাহাষ্যে অশেষ হতে সাহেবের জ্ঞান 

ফৈরাল-_মাথায় জল 'দয়ে, বাতাস 'দয়ে। 

তারপর তাকে পার্খবতর্শ এক গৃহে চ্ছানাস্তারত করে, ডাক্তার দেখিয়ে, 
সাত-আটাদন ধরে চিকিৎসা ও শুশ্রুষায় সূস্ছ করে বিদায় দিল। আবার, 

পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহ করে হাতখরচের জন্য কিছ অর্থও দিয়ে দিল সাহেবকে 

বিদায় - দেবার প্রাক্কালে । 

এমনি করেই বিপদের সামনে স্থির হয়ে সে দাঁড়াত শশু বয়সেই। 
একবার দু'বার নয়- বহুবার এ-জাতীয় পরণক্ষা তার সম্মুখে এসোৌছল 

শৈশবকালেই-কিন্তু পরাঁক্ষা ষত কঠিনই হোক. বিপদ ষত ঘনীভূতই হোক, 
ভয়ে পৌঁছয়ে ষাবে অমন বান্দাই ছিল না নরেন্দ্রনাথ। 

গা গ্ নী রী 

ধ্যান করতে বসে আঁতি অল্প বয়সেই ষে সে তল্ময় হয়ে যেত, বাহ্যজ্ঞান 

হারিয়ে ফেলত- সেকথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু কতটা তন্ময় হত-তারই 
একটা কাহিনী এখানে বিবৃত করব। 

ধ্যান করতে বসে প্র মনকে বলত._মন তুমি একেবারে চিন্তাশূন্য 
হয়ে, নিষ্কম্প দীপাঁশখার মত স্থির, উধর্বম্খী হয়ে থাক। 

সংযত, ধ্যানাসিদ্ধ মন তার তঁই থাকত। 
গৃহে দ্বার রুদ্ধ করে এমান ধ্যান করতে করতে একদিন হঠাং সে 

দেখোছল এক অপূর্ব দীর্ঘ সন্ন্যাসী মর্ত তার সম্মূখে এসে দাঁড়য়েছেন। 

পারধানে তার গোরক, হাতে কমণ্ডলু)-- 

ধ্যানান্তীমত নেত্রে কী অনুপম করুণা! 
কিশোর নরেন দেবদর্শন লাভ করোছিল সোঁদন_-সেই বয়সেই । কিন্তু 

কৈ সে দেবতা? কার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিল সে? 

আমরা জানি না, নরেনও জানে না।_ 

তবে সে বলত, জাবনের প্রান্তে গিয়ে-ষখন ব্ক্গজ্ঞানখ মহাপুরুষ বলে, 
অবতারকক্প খাঁষ বলে সে জগংপ্জ্য হয়েছিল তখনও বলত-_ 
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'হতে পারে ভ্রম, কিন্তু তবু আমার মনে হয় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে 
আমি সোঁদন ধন্য হয়েছিলাম ।,... 

আরও একটা খেয়াল ছিল নরেন্দ্রের শৈশবজ্রীবনে। 

যখনই কোন মহাপুরুষের কথা শ্মনত সে, বিশেষ করে ধর্মজগতের, 
তখনই তাঁকে দেখবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যেত। 

কিন্তু ফাঁকা কথা বা বৃহৎ বুল সে বেশবক্ষণ সইতে পারত না। 
সোজাসুজি সামনে শিয়ে মুখোম্বাখ জিজ্াসা করে বসত 

“'আপাঁন যা উপদেশ দিচ্ছেন তা নজে উপলান্ধ করেছিন কি? 

ভগবানকে স্বয়ং দর্শন করেছেন কি3, 

আর উত্তর শুনে সব জায়গা থেকেই সে নিরাশ হয়ে ফিরে আসত। 

'ভগবান দর্শন করেছে.--এমন কথা কেউ বলতে পারত না। 

এমাঁনভাবে, একবার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় মহার্ দেবেন্দ্র- 
নাথের গ্রীনবোটের ভিতর সে প্রবেশ করোছল। 

জজ্ঞাসা করোছল জ্ঞানব্দ্ধ সে মনীষীকে সেই একই প্রশ্ন 
"ভগবানকে কি আপাঁন স্বয়ং দর্শন করেছেন ?' 

প্রবীণ মহর্ষি অপারচত এক কিশোরের আকস্মিক প্রশ্নে বাস্মত 

হয়োছিলেন, বোধ কার খানিকটা বিমূঢ়ও হয়েছিলেন সোঁদন। তারপর অকণ্পটে 
বলেছিলেন_না বৎস, আমি তাঁকে দোখনি! কিন্তু তোমার চক্ষু যষোগীর 
চক্ষ7, তুমি ধ্যান অভাস কর, হযত তুমিই" সাক্ষাৎ পাবে ভগবানের ৷ 

এইরূপে শত বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে শৈশব ও বাল্য পৌরয়ে কৈশোরের 
প্রান্তে উপনীত হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ ।... 

এর মধ্যে এন্ট্রাল্স পরীক্ষাও পাস করেছে সে এবং তখনকার জেনারেল 
এসেমূরি ইন্স্টাটউসনের ছাত্র হিসাবে এফ-এ পরীক্ষার জন্য প্রচ্তুত হচ্ছিল? 

কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে হেস্টি সাহেব তখন ছান্রদের বিশেষ 
প্রিয়। ধর্মপ্রাণ ও সঙ্জন ব্যক্ত ছিলেন হেস্টি সাহেব। নরেন্দ্নাথদের 
শ্রেণীতে একদিন ওয়ার্ডস্ওয়াথ্থের কবিতা পড়াতে এসে প্রসঙ্গতঃ তাঁন 
উল্লেখ করেছিলেন ভাব-সমাধর কথা। 

দষ্টান্তস্বরূ্প উল্লেখ করোছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারখ রামকৃফ 
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পরমহংসদেষের কথা, তাঁর ভগবানের নামে মৃহূর্মহ ভাব-সমাধির কথা। 

তাঁর নাম তখন কলকাতায় সকলের মূখে মূখে । শাঁক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের 

বিশেষ আলোচনার বন্ধু। 

নরেন্দ্রনাথ সচাঁকত হয়ে শুনল। ভাবতে লাগল মনে মনে-কে এই 
রামকৃফ 2 কতদ্রে দাঁক্ষণেশ্বর 2 তিনি কি তবে" দেখেছেন ভগবানকে 2 

উপলান্ধ ক করেছেন ধর্মতত্ব 2... 

ভাবতে থাকে । ব্যাকুল হয়ে, উল্মনা হয়ে ভাবতে থাকে নরেন্দ্রনাথ । 
তীত্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তার অন্তরে সেই পাগল পূজারীকে দেখবার 

জন্য ।... 

দিন যায়. মাস বায়। ব্যাকলতা বাড়তেই থাকে, অতৃপ্ত এঁকান্তক 
পিপাসা চরমে শুভ মূহূর্তাটকে এঞাগয়ে নিয়ে আসে। 

তরপর একাদন সাঁত্য দেখা হয়। 

নিজের বাহ্যক কোন প্রচেম্টায় নয়.__পরস্তু ঘটনার আঁনবার্ধ যোগা- 
যোগে, আর দৈব-ীনদেশে দেখা হয়। প্রথমে. পাড়ার সরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে 

এক প্রাতিবেশী ভক্ত-বাঁটিতে। তারপর, গঙ্গার তীরে সেই প্রখ্যাতনামা দেব- 

দেউলে- দক্ষিণেশ্বরে: ১৮৮১ খাীস্টাব্দের শৈষভাগে, হেমন্তের বিদায় মূখে। 

ভাব-পাগল. দিব্যোন্মাদ রামকৃষ্ণ দেখেন নরেন্দ্রুকে_বিশেষ করে দেখেন 
তার চোখ, মুখ. অঙ্গলক্ষণ। 

ভাবেন মনে মনে, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এতবড় সত্তগণী 
আধারের জন্ম কেমন করে সম্ভব হল! 

কিয়ংক্ষণ পরে ক মনে করে আবার একটা গান গাইতে অনুরোধ 
করেন তাকে। 

বাংলা গান তখনও নরেন্দ্রনাথ বেশী শেখোন। তবু অনুরোধ এড়াতে 
না পেরে স্বভাবাঁসদ্ধ তন্ময়তায় গান গায় নরেন্দ্রনাথ। 

মন চল নিজ নিকেতনে।. 

সংসার বিদেশে, বিদেশবীর বেশে 

আরম কেন অকারণে ? 
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বিষয় পক আর ভূতগণ 

সব তোর পর কেহ নয় আপন। 

পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন 

ভালছ আপন জনে। 
সত পথে মন, কর আরোহণ-_ 

জ্ঞানের আলো জবাঁল চল অনুক্ষণ 
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভাঁক্তধন 

গোপনে আঁত ষতনে।... 

গান শুনতে শুনতেই সমাধিস্থ হন শ্রীরামকৃষ্ণ ।...বাস্মত হয়ে, স্তাস্তত 
হয়ে নরেন্দ্রনাথ দেখেন রামকৃষফকে, দেখেন তাঁর সেই অন্ভুত অলৌকিক অবস্থা £ 

তাঁর ভাব-সমাধির কথা, ভগবানের জন্য সর্বত্যাগের কথা ইতিপূর্বে 
তানি শুনেছেন, আজ চক্ষ:-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনে কণ্টাকত হয় তাঁর দেহ- 
মন, অভিভূত হয় তাঁর সমগ্র চেতনা! 

কিন্তু ক বিশেষ 'চন্তা-প্রবাহে, কী গভীর ভাবাবেগে তাঁর অন্তরপ্রদেশ 
যে আলোড়িত হয়োছল সৌদন, তা সঠিক নির্ণয় ক'রে আমরা বলতে পাঁরিনে, 
[তানি নিজেও কখনো [বিশদ করে সে কথা কাউকে বলেন নি। 

শুধু, হীতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণলেখার অক্ষয় লাপতে চিহৃত হজ্জে 
যায় সেই প্রথম মিলনের পণ্য দিনাঁট। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শের মূর্তবিগ্রহ, বিশ্বাস ভাক্ত ও 
নির্ভরতার ঘননভূত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ একাদকে, আর তাঁর সম্মূখে দাঁড়িয়ে 
নূতন ফগের তরুণ প্রীতীনাধ নরেন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের পরাক্ষা-প্রণালশতে 
বিশ্বাসী. য্বক্তি-বিচার ও প্রতাক্ষমান্রে আস্াবান-_-সংশয়-পণশীড়ত উনাবংশ-বিংশ 
শতাব্দীর প্রাতভূ নরেন্দ্রনাথ। 

সে এক অদ্ভুত পরম মুহূর্ত শুধু এ যুগ্মজীবনের পক্ষেই নয়, 
সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে, মানব সভ্যতার ভাববকালের পক্ষে । 

এখানেও কিন্তু সেই একই প্রশ্ন নির্গত হল নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে__ 
ভগবানকে কি দেখেছেন রামকৃষ্ণ? ধর্মতত্ব কি উপলান্ধ করেছেন জখবনে ১... 
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হাঁ, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবানকে, স্পর্শ করেছেন সেই পরম 

পুরূ্ষকে।...নরেন্দ্রনাথকেও দেখাতে পারেন, স্পর্শ করাতে পারেন-যাঁদ সে 

তাঁর কথা মত চলে।... 

এক স্পন্ট, নিভর্ঁক উক্ত! জীবনে এমন কর্থ কখনো শোনেনান 

নরেন্দ্রনাথ, জীবনে এমন ব্যাক্তও কখনো দেখেনান 'তাঁনি। 

আলোোঁড়ত হল, সম্যক আলোড়িত হল সমগ্র অন্তর তরি। একটা 

অস্ভকুত অবর্ণনীয় অনুভূতি, অনাস্বাদতপূর্ব একটা অপূর্ব উন্মাদনা গ্রাস 

করল যেন তাঁকে।... 

আবার পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে রামকৃষের 

সে কী আকুল আবেদন, সে কী অপ্রত্যাশিত সঁতি-প্রকাশ ! 
'এতদিন পরে কি আসতে হয়? তোমার জন্য কেমন প্রতীক্ষা করে 

রয়োছ আম...সে কি একাঁটবার ভাবতে নেই ?, 
সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেম-মাশ্রত মে কী বন্দনা_'জানি আমি প্রভু, তুমি 

সৈই প্দরাতন খাঁষ, নররূপণী নারায়ণ-_জশবের দুগ্গাত নিবারণ করতে শরীর 
ধারণ করেছ।'... 

এমাঁন কত কথা, বিগ্ালত য্লেহধারার কত অনবদ্য প্রকাশ '_সব বুঝতে 

পারলেন না, ধরতে পারলেন না নরেন্দ্রনাথ 1... 
কিন্তু স্তাপ্তত হালেন, বিস্মিত হলেন। সেই স্বগ্ঁয় সরলতা, নিঃসংশয় 

ভগবদ্ধিশ্বাস মুগ্ধ করল তাঁর মনপ্রাণ, দবপ্তুতেজে উদ্ভাঁসত সেই জ্যোতিময় 

মুখমণ্ডল- এক দিব্য আকর্ষণের সৃষ্টি করল অন্তরে । 

গভীর চিন্তা ও অবর্ণনশয় একটা মনোভাব নিয়ে গৃহে ফিরোছিলেন 

সোঁদন নরেন্দ্রনাথ। 

কিন্তু সে দেবমানবের অনিবার্য প্রেম-আকর্ষণ আতি শীঘ্র তাঁকে টেনে 

নিয়ে গেল দাঁক্ষণেশ্বরে-দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, আরও কতবার কে জানে? 

এমনি করে দিনে দিনে চলল যাতায়াত। গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল সম্পক" 
এবং একাদিরুমে পাঁচ-ছয় বৎসর সেই দুই ষ্ুগমানবের সম্বন্ধসূত্রে ছমশঃ 
যে-কাহিনী বিরাচত হল-দান ও গ্রহণের মাধূর্যে, সূক্ষযাং-সূক্ষমতর তত্ব 
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সমূহের প্রত্যক্ষ উপলান্ধর মাহমায় সে মাহমান্বিত হয়ে রইল ভারতবর্ষের_ 
তথা, বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পৃঙ্ঠায় পৃচ্ঠায়! 

শুধু তাই নয়, আরও হ'ল। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ব্যান্তত্বের প্রভাবে এবং স্ফাঁটকোজ্জবল জীবনাদর্শে 

নরেন্দ্রের সহস্রদল হৃদপন্ম এক বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিন্ন সুষমায় বিকশিত 

হতে সদর করল । 

“ পাঁরপূর্ণ আনূগত্যে নরেন্দ্রনাথ- দৃপ্ত তৈজস্বা সিংহবীর্ষ নরেন্দ্রনাথ 

আত্মসমর্পণ করল শ্রীরামকৃফের পাদমূলে। 

" দেখতে দেখতে বানের মূখে ফেনার মত, খড়ের কুটার মত চাঁকতে ভেঙ্গে 

গেল সংসার সমাজ ও পরিবার । দূর কোন্ দিগন্তে নিঃশেষে অবল:প্ত হল 

জাগাঁতিক প্রাতন্ঠার কামনা, নামযশ প্রাতপাত্তর আকাঙ্ক্ষা ।_কিন্ত্ু কেমন করে 

সোঁটি সংঘাঁটত হল-_-বহুর মধ্যে, তারই একাঁটি অনবদ্য কাঁহনী এখানে 

ধববৃত করছি। 
পিতা বিশ্বনাথ তখন সদ্য লোকান্তারত হয়েছেন। ফলে, বিধবা জননী 

আর অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই-বোনন্রে নিয়ে একটা বিপুল সাংসারিক বিপয়ের 

সম্মুখীন হয়েছেন উপাজনহঈীন নরেন্দ্রনাথ। 

রোদ্রক্লাত. আনন্দের উচ্ছল সংসারে অকস্মাৎ যেন অর্থকম্টের নিদারুণ 

অন্ধকার নেমে এসে তাঁকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে ।... 

বান্তবজগতের সঙ্গে প্রথম প্রত্ক্ষ পারচয় ঘটছে অধোপাজনের বিফল 

প্রচেম্টার মধ্য দিয়ে । এবং তার স্বার্থপূর্ণ ন্গ্ররূপ নরেন্দ্রনাথের আজল্ম- 

বাধধত সকল ধারণা ও কজ্পনার 1ভাত্তমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শু 

করেছে। চারাঁদকে কেবল ব্যর্থতা আর অন্ধকার, সংশয় আর হতাশা 1... 

নিরুপায় নরেন্দ্রনাথ একদিন শেষে রামকৃষকে গিয়ে ধরে বসেন তার 

সে দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দিতে। বলেন._আপনার 'মাকে বলে 

আমার মা ও ভাইদের অন্নকষ্ট দূর করে দিন।--ওদের কম্ট আর আঁম সহ 
করতে পারি নঃ।... 

কিস্তু ঠাকুর তাতে সম্মত হতে পারেন না। করুণার হয়েও বলেন... 
ওরে, ও-কথা ষে আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। কখনো হয়ণি।-_তুই মাকে 
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মানিস না, তাই তোর এত কল্ট। তুই নিজে গিয়ে মা'র কাছে বল- সব 

কম্টের অবসান হবে তোর ।... 

'সে আমি পারব না। প্রাতবাদ করে নরেন্দ্রনাথ। বলে, 'আমি মাকে 

জানি না, মানি না। আমার কথা তিনি শুনবেন না। আমার জন্য আপনাকেই 
বলতে হবে... 

ভালবাসার এমানি আবদার এড়াতে না পেরে শেষে বাধ্য হয়েই যেন 

বললেন ঠাকুর, 'আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার । আঁম বলাছ, আজ তুই 'নিজে 'গয়ে 

মা'র কাছে ষা চাইব তাই পাঁব।...তান ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব 
করেছেন__তাঁন ইচ্ছা করলে কা না করতে পারেন2 

অবশেষে তাই "স্থির হয়। সন্ধ্যারাতির পর কালখমন্দিরে মা'র কাছে 
নিজম্খে বর প্রার্থনা করতে রওনা হন নরেন্দ্রনাথ_নিঃসঙ্গ, একাকী ।... 

রী পর রস চু 

নিস্তব্ধ কালমাল্দর সোঁদন একেবারে জনহীন। স্তামত দপাশিখায় 
অর্থালোকিত সে-দেবদেউল॥ বরাভয়করা মহামায়া প্রত্যক্ষ সেথায় বিরাজ- 

মানা ।... 

উদ্বেলিত অন্তরে নরেন্দ্রনাথ তাঁকয়ে দেখেন সে দেব? প্রাতমার অপার্থিব 

বিগ্রহ । জীবন্ত, জাগ্রত।...মূহূর্তে তিনি আত্মহারা হয়ে যান, বিহহল হয়ে 

গড়েন। নিশীথিনীর নিভৃত নিরালায় মহাকালের বুকে নৃত্যপরা, হাসাময়ী 

মহাকালীর সঙ্গে সত্য সত্যই এমাঁন করে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে-_রামকৃফের 

অহৈতুক, অপার্থিব করুণায়।... 

কাঁসে অবাচ্য অন্মভূঁতি! কাঁসে অপূর্ব অক্ষয় মূহূর্ত! নরেন্দ্ুনাথ 
নিজেকে নিঃশেষে মায়ের পায়ে নিবেদন করে দেন। ভুলাণ্ঠত হয়ে বলেন, 
মা, জ্ঞান দাও, বিবেক-বৈরাগ্য দাও, তোমার অবাধ দর্শনের আঁধকারী করে 

ও !...ইহজীবনে আর আমার কিছ কামনা নেই, আর কিছু চাইবার নেই।... 

আর মা!..মা তাঁর চিহ্নিত সেবকের সে অকপট প্রার্থনা সবিশে পর্ণ 
করে দেন অতি অ্পকাল মধ্যে। তখন-__ 

"," কেবল একটি মান কান্না, একটি মান্র- আকাক্ক্ষা সকল কামনাকে 
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আকৃত করে, আঁতব্লম করে উদগ্র হয়, প্রচন্ড হয় তাঁর জীবনে। 'সম্াধিসখ 

জাভ করব, নাকে জানব, নিরবাধ দর্শন করব।' অবশ্য সেও বেশীদন নয়। 

ধীরে ধীরে সে কামনাও বিসজন দিতে হয় তাঁকে রামকৃষ্ণের নদেশে, 
রামকৃফের করুণাঘন জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণায় 1... 

ব্রিসংসারে যাদের কেউ নেই- সর্বহারা নিঃস্ব যারা,-ষুগ ফুগ ধরে 

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কেবল ধনীর ধন জুগিয়েছে, বিলাস জ্বাগয়েছে, 

1নজেরা অনাহারে থেকেও বিভ্তশালীদের অন্ন জাগয়েছে যারা-তাদের চোখের 

জল মোছাবার জন্য, ব্যথা দুর করবার জন্য,... 

বহু. যোজন-প্রসারত-শাখা, বিশালাকীত বনস্পাঁতর পন্র-ছায়াতলে 

তাপতজন যেমন আশ্রয় পায় রোদ্রতপ্ত নিদাঘ-মধ্যান্হে, তেমান করে দাবদগ্ধ 

সংসারে শান্তর ক্ষিপ্চ্ছায়া বহৃধা বস্তুত করবার জন্য... 
আর....সুপ্তিমগ্ন, দাসত্বলাঞ্ত ভারতবর্ষকে কল্যাণকর্মে জাগ্রত 

সমাধির পরমানন্দকেও তুচ্ছবোধে দূরে সরিয়ে রাখতে উদ্দীপ্ত করলেন, 

উদ্ধদ্ধ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে। 

বললেন, “নিজের ম্দক্তকামূনা, সেও ত কামনা, সেও ত স্বার্থপরতা । 

নিজের জন্য সমাধিসখলাভ সেও ত নিছক ব্যক্তিগত কথা-_ বিপুল বিশ্বে 
নরবাধি-কাল-প্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায় 2...তুই হবি বিরাট বট- 

বৃক্ষের মত, শতসহস্র ষোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা-প্রশাখা ! 

সংসারে দুঃখপাীঁড়িত দূর্বল যারা, ব্যাথত আর্ত ধারা,_তারা এসে 

তোর জাবন-মহারুহের প্লিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শাস্তি পাবে, আত্মবিশ্থাসে 
উদ্ধদ্ধ হয়ে জীবনবৃদ্ধে জয় হবার শাক্ত লাভ করবে । সর্ব তোভাবে উৎসগাঁ- 

কৃত হবে তোর জাবন। তোর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে সংশয়- 

পাঁড়ত নর-নারী সাহস সণ্টয় করবে, বললাভ করবে।” 

এইভাবে, বহামায়ার মহতী ইচ্ছার বেদীমূলে_-'বহ;জন-হিতায় 
বহঢজন-সুখায়" নরেন্দ্রুকে উৎসর্গ করলেন শ্রীরামকৃক। 

প্রাতনের দুল'ভ উপকরণে জগতে নূতন জ্যোতির্ময় পুরুষের 

আবিভ্ি হল। নরেন্দ্রনাথ রূপাস্তারত হলেন মানয-কল্যাণব্রভ বিবেকানন্দে ॥ 
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কিন্তু একাঁদন অথবা দুশদনে কি সে মহান ব্রত উদযাঁপত হল ? 
'সংহবীর্ধ নরেন্দ্নাথ কি আত সহজেই আত্মানবেদন করলেন শ্রীরামকূকের 

পাদমূলে?... 

সন ১৯৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খ্7স্টাব্দ -পর্যস্ত দীর্ঘ ছয় বংসরকালের, 

1বাচত্র ইতিহাসের অন্তরালে তার বিশদ বিবরণ লুকিয়ে রয়েছে ।... 
ঠাকুর বলতেন, “সাধুকে দিনে দেখাব, রানে দেখাব তবে সাধূকে 

[শ্বাস করাবি! 

বলতেন-_-'একটা মাটির হাঁড় কিনতে গেলে লোকে তিনবার বাজিয়ে 

দেখে-আর ষাকে ইহ-পরকালের জন্য জীবনের পথপ্রদর্শক বলে, গুরু বলে 
গ্রহণ করবে তাকে সে দেখে নেবে নাঃ পরাঁক্ষা করে নেবে না? অবশ্য 
নেবে! 

সুতরাং নরেন্দ্রনাথ, সত্যাপপাসু নরেন্দ্রনাথ..ষতই তাঁর অনূভূতি- 
সস্গহকে, অতীন্দ্রির দর্শনগুলিকে যাচাই করে, পরণক্ষা করে গ্রহণ করতে 
চেয়েছেন. ষতই তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য-জীবনাঁটকে সর্বভাবে বুঝে নিতে প্রয়াসণ 
হয়েছেন_ঠকুর ততই তাঁর মধ্যে বিপুল ব্যাক্তত্বের সন্ধান পেয়ে. তাঁর অকপট 
সত্যানরাগের পাঁরচয় পেয়ে প্রীত লাভ 'করেছেন, উৎফুল্ল হয়েছেন। এবং 
নরেন্দ্রনাথের সকল পরাক্ষায় সহজানন্দে নিজকে ছেড়ে দিয়ে চিরাদনের নত 
তাঁকে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। 

গ্রু-শিষের অপূর্ব সম্বন্ধ এইভাবে ধরে ধণরে দপ্ঘ ছয় বংসরে 
'সংপ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। সহজে নয়, দু'্চার দিনে নয়। 

এর পর অতি অঞজ্পকালের কবধান। 

কাশীপুরের এক উদ্যান-বাটীতে ১৮৮৬ খুবস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট__ 
মধ্যরান্রির নিস্তন্ধ গভীরতায়__সমাধিষোগে দেহতয়গগ করলেন শ্রীরামকৃফদেব। 

বদগ-প্রয়োজন সাধন করবার গুরু-দায়িত্ব ও নিভৃত-কৌশলাঁট নরেন্দ্র- 
পাথকে দান ক'রে লীলাসম্বরণ করলেন যূগমানব 1... 

আর নরেন্দনাথ কতিপয় গুরুভাইকে নিয়ে বরাহনগরের নিভৃত অংশে, 
একট জীর্শ ভূতের বাড়ীতে প্রথম মঠ স্থাপন করলেন এবং যে মহান্ গরু 

৯৬ 



শ্রীত্রারামকৃ 
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কর্মভার তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়োছল তার যথাযথ উদযাপনের জন্য গুরূভাইদের 
নয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন সেই জর্ণ ভূতের বাড়ীটিতে। 

ধ্যানে-উপাসনায়, পাঠেআলোচনায় অধধহারে-অনাহারে দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস কোথা 'দিয়ে যেতে থাকল তার হুশ রইল না। তপস্যার 

যজ্ঞাপ্র জবদতে লাগল আঁনবণি, কীর্তনের উচ্চ-ননাদ, মন্ত্ের সগন্তীর 

আরাব ধ্বনিত ও প্রাতধবাঁনত হতে থাকল দিকে দিকে । আবিশ্রাম শাস্ত্র 
লোচনায়, সরগরম হ'ল মঠবাটী। 

'মন্দের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই আদর্শে কৃত-সঙ্কজপ তরুণ 

যোগীর দল নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধ কার নবধুগ-রচনার দৃশ্চর ব্রত 

উদযাপনে একেবারে মগ্ন হয়ে গেল। 

একাঁদন, দুশদন নয়-_একবংসর, দু'বংসরও নয়। ও 

১৮৮৬ থেকে ১৮৯৭ খস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একাদশ বৎসর কাল-_ 

অবাহত চলেছিল সে রিরাট সাধনযজ্ঞ....প্রথমে ১৮৯২ খস্টাব্দ অবাঁধ 

বরাহনগরে, তারপর আর একটি ভাড়াটে বাড়ীতে আলমবাজারে। কিন্তু 

নরেন্দ্রনাথের পক্ষে অবশ্য এ দীর্ঘ সময় এক স্ছানে বসে থাকা সম্ভব হয় নি। 

তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের যুগ. যুগ সণ্টিত সম্াস-সংস্কার 'অল্পাঁদন 
মধ্যেই আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল নরেন্দ্রনাথকে- নিঃসঙ্গ, আঁনশ্চিত 

জীবনের পরম ঈশ্বর-নিভ্রতার দিকে । ফলে. বরাহনগর মঠ-প্রাতিষ্ঠার দু 
বৎসর কাল পরেই ১৮৮৮ খস্টাব্দের শেষ দিকে পারব্রাজক বেশে, 'রিক্তহন্তে_ 
দনরালম্ব সন্ন্যাসী হয়ে একদিন অকস্মাৎ তান বোৌরয়ে পড়েছিলেন ভারত 

ভূখণ্ডের অন্তহণন পায়ে চসার পথে। 
নি ও নর রত 

হিমশীতিল হিমাগারর গুহায় গুহায়, মরুভূমির কঠিন-কঠোর উষরতায়, 
পুণাগ্গোক মনাস্বগণের পদরেণ্-পৃত তীর্থে তীথে এরপর কেটোছল তাঁর 
দিন, জীবনের বিচিত্র আভিজ্ঞতা-সাণ্ডিত, তপস্যাসমৃদ্ধ পাঁচবংসর কাল সময়। 

।  “বদরিকাশ্রমের দুর্গম তীর্থ থেকে রামেশ্বর, বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত থেকে 
দ্বারকা, পায়ে হেটে হেটে আতিক্রম করলেন 'তানি। 

রাজার প্রাসাদ. থেকে দীনের পর্ণকুটপর, ভিক্ষুকের শেষ-আশ্রর বৃক্ষতল 

রহ 
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বী পঞধপ্রার্ত থেকে পাঙ্ুর কুঠিয্া বা পর্বতগহা সর্বন্্ বাদ করলেন তাঁন। 
রিশাজ ভারতের বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে কত না জাত, কত না ধম কহ না 

ভাঘা পাশাপাশি বাপ করে আসছে স্মরপাতীত কাল থেকে। 

ক তাদের বৈশিষ্ট্য ও পাঁরচয়?ঃ কি তাদের সাধনা ও আধ্যাত্মিক 

?ঝোন্ মহান পাঁরপাঁতর দিকে এগিয়ে চলবার অমরমন্দ আবিদ্কার 

ভারতবর্ষ তার সহদ্র সহন্ত্র বংসরের অক্লাস্ত সাধনা ও তপস্যায় ? 

আবার, কোন্ মহাপাপে আর্ধবংশধর ভারত-ভ্ভারতী দারিদ্রের, 

কুনংজ্কারের ও অক্ঞানের গভীর পঞ্কেই বা নিমাজ্জত হয়েছে আজ ? 
এইসব জানবার জন্য, বুঝবার জন্য. . 

ভারতবষে'র জাতীয় জবনের নিগূড় মর্মকথা ঠিক ঠিক উপলান্ধ 

এবং পুণ্য জল্মভূঁমর প্রাত ধৃিকণান্ন স্পর্শলাভে ধন্য হবার দুর্দম 

কযালেন 'বিবেকানব্দ ।... 

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নিগ্ঢ় রহস্য অধিগত করলেন তপস্যায়, 
শাস্মের দুভেদ্য জাটলতা 'ছিম্ন করলেন পাঠে আলোচনায় ও গভশর মনন- 

শশলতায়। . 

সবেপার, প্রকৃত ভারতবর্ষ যে-ভারতবর্ষ দরিদ্রের পর্ণ কুটপরে, 

প্লা্া্চলের নিভৃত 'নিরালায় সর্বভাবে উপোক্ষত হয়ে পড়ে আছে. তাকে 
নগ্ন প্রতাক্ষ সংযোগে । 

উপলান্ধ করলেন কোথায় তার মর্মবেদনা, কোথায় তার জখবনপ্রবাহের 

যথার্থ উৎসমৃখ্খ ।... | 

এইরুপে. একইভাবে কটল দশর্ঘ পাঁচ-ছয় বংসর কাল। 

& কত ক্ষুত্র-বৃহথ ঘটনার, কত বিচিন্ন মনোমূদ্ধকর কাছনীতে, কত 
দুহখ-রুশের বর্মাস্তিক সংঘাতে, আবার কত রাজোচিত সম্জানের উচ্ছলতাষ 

ধছদ্ধে যে ছিল ভার এই কাচের পািস্াজক-জশীবনের দিনগ্লা ক্ষ্র-পারসর 
বর্মন আখ্যায়কায় তার বিশঘ পারিচয় প্রদান অন্তর নয। 

ভাষার রোরাঞ্কান সমান খআমংশ-গাছে ছচ্য রজনাক হুয়াপাও আমর 
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পোষণ কারি না। শুধু দৃধ্একাঁটি ছটনা প্রসঙ্গরুদে এখানে উঞোদ 
করি। 

একাঁটি ঘটনা কাশীধাগের, তখন স্বামণীজ কাশীতে। 
সেই সময় একাদন কাশাঁর উপকণ্ঠম্থ নিজন এক রাজপথে অকস্মাৎ 

তানি কাঁতিপয় বিশালাকাঁত বাঁদর কর্তৃক আক্রান্ত হয়োছলেন। কাশীর বাঁদর 

নানাভাকে মানুষের. উপর উপদ্রব করে থাকে জেনেই কতকটা শঞ্কিত মনে 
স্বামীজ দ্ুত-পর্জায়নে তত্গার হয়োছলেন সোঁদন। কিন্তু তান ষতই দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছিলেন জন্তুগগিও ততই তাঁর 'দকে বেগে অগ্রসর হঙ্ছিল। 

অবশেষে যখন সেগুলি তাঁকে প্রায় ধরে ধরে, তখন অকস্মাং 'পিহ্ুন 

থকে কে যেন উচ্চৈঃস্বধরে বলে উঠল._ 

ণফরে দাঁড়াও, সোজা ঘ.রে দাঁড়াও _পালিরো না।' 

মুহূর্তে দৃ্ত-ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ালেন নরে্দ্নাথ, আর সঙ্গে সঙ্গে 
বাঁদরগুলিও ভয় পেয়ে পোছয়ে গেল। 

_ পরবতাঁ কালে, নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই ছোট ঘটনাটি 1তাঁন 
উল্লেখ করেছিলেন। বলোছিলেন, 'সোদন সেই সামান্য ঘটনাটি থেকে আম 

এই শিক্ষালাভ করেছিলাম যে. বিপদের সম্মুখে মুখোম্বাথ দাঁতে হবে. 

সকল দূর্লভার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে থাকতে হবে. তবেই সব ঠিক 
হয়ে বাবে।' 

বলোছিলেন, 0806 70815 0806 1820151006, 7808 2078- 

৪1607 1 6৬51 টি... 

এই কালের তাঁর জ্বীবনের জার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা__গাজাীপনের 
প্রীসদ্ধ মৌনীসাধূ পওহারিবাবার সহিত সাক্ষাৎকার । 

কেমন করে পওহারিধাবার উচ্চ আধ্যাত্বক জশবন তাঁকে আকৃষ্ট 
করেছিল এবং তাঁর নিকট দীক্ষালাভের জন্য স্যা্নশীজ উল্মুখ হয়োছলেন 
এবং কেমন করেইবা শ্রীরাধকৃফের অশরীরী মূর্ত অশেষ অনুনয়ে তাঁকে 

দশক্ষা-সঙ্কদ্প থেকে ফিরিয়ে এনোছল,. তদশগ্ন বস্তুত জীবনোতহাষে সে 
ক্লাহিনী 'লাঁপবদ্ধ আছে। 

একদিন, দূপদন নয়, প্রাগ্যরে দশর্ঘ এছুল দিন দর্শন, দিয়ে 
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হয়েছিলেন। 
স্বামশীজর, রাজপূতনা পারভ্রমণকালের একটি ঘটনাও এখান প্রসঙ্গ- 

 দ্যামীজ তখন ক্ষেতণীতে। ক্ষেতরীর মহারাজ আঁিতাঁসং ইতিপ্বে 
খ্বামীজির শিষাত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর আশীবাদে অপূন্রক তিনি, 
দ্য একটি পাত্র লাভ করেছেন। ফলে, পূন্রের জল্মোপলক্ষে অনুষ্ঠিত-উৎসবে 
ভাঁক্তমান মহারাজা একাস্তিক অনুরোধ জানিয়ে স্বামীজিকে ক্ষেত্রীতে আনয়ন 

করেছেন। 
উৎসবে নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ প্রভাঁতির [বগল আয়োজন । 

আলোক-সঙ্জার বাচন্রসাজে সূসাঁজ্জতা নগরী! 

সোঁদন, নৃত্য-গীতের এক বিশেষ সভায় স্বামীজি উপচ্ছিত ছলেন 
এবং তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যই বোধ কার এক বিখ্যাত নর্তকী নৃত্য ও 

গত শুরু করেছিল। রাজার পার্থে এক রত্রাসংহাসনে উপাবস্ট ছিলেন 
ক্বামীজি। 

বাইজা নৃত্য শুর করতেই মুহূর্তে স্বামীজ আসন ত্যাগ করে উঠে 
দাঁড়ালেন। “সম্ব্যাসী তান, বাইজীর নৃত্য-গীতে যোগদান তাঁর ধর্ম নয় । 

স-পারিষদ আজতাঁসং সন্বস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন 'দিকে 
ভ্রুক্ষেপ না করে স্বামীজ ধার পাদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হলেন দরজার দিকে। 

'অকস্মাৎ পশ্চা২ থেকে নর্তকীর আর্তকণ্ঠের তাঁক্ষণ, মর্মাভেদশী স্বর 
তাঁর কর্পণে এসে আঘাত করল ।...গান গাইছে ব্াথাতুরা নর্তকী তাঁকেই লক্ষ্য 
করে --- 

প্রভূ মেরে অবগৃণ চিত না ধরো, 

সমদশ' হৈ নাম তুম্হারো। 
গ্রক লোহ পৃজামে রহত হৈ, 
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো। 

পারশকে মন দ্বিধা ন'হশ হোয়, 
দহ” এক কাণ্চন"করো। 
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টি? এক নদ্শী এক নহর বহত মাল নীর ভরো!। 

জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা; নাম পরো । 

এক মায়া এক ব্রদ্ধ কহতো স;রদাস ঝগরো, 
অজ্ঞান সে ভেদ হৈ জ্ঞানী কাহে ভেদ করো। 

মূহূ্তে ব্ন্মজ্ঞ স্বামীজির ব্হ্ম-চেতনা যেন জাগ্রত হল-_যৈমন হয়েছিল 

বহু শতাব্দী পূর্বে একদা বেদান্ত-কেশরাঁ আচার্য শঙকরের- কাশীর রাজ- 
পথে নীচবংশোষ্ভব এক ভাঙ্গীর মূখে তত্বজ্ঞানের পরম বাণী শুনে....একই 
সূর্য গঙ্গাজলে মদের বোতলে ।' 

ফিরে এলেন স্বামীজ সভাগৃহে। চোখে তখন তাঁর জল এসেছে। 

অকুণ্ঠ আশীবাদে ধন্য করলেন সে নর্তকীর আঁভশপ্ত জীবন। তাঁর বেদান্ত- 

জ্ঞান এবং সর্বজীবে অভেদ বুদ্ধিও পরশীক্ষত হ'ল বাস্তবের কা্টপাথরে। 

এমন আরও কত অসংখ্য- গল্পের মত রোমাণ্টকর ঘটনাই না এখানে 

উল্লেখ করা যেতে পারে. কিন্তু এ ক্ষুদ্র আখ্যাঁয়কায় সেটা সম্ভব নয়। উৎসুক 

তরুণ পাক তাঁর বিস্তৃত জীবনী পাঠ করলে তাদের সম্যক পারচয় পেতে 

পারবে । 

ফল কথা, এমান করে বহু বিচিত্র ঘটনা, আভনব আভজ্ঞতা ও 
কঠোরতম সাধন-তপস্যার মধ্য দিয়েই আতবাহিত হয়োছিল তাঁর পাঁরব্রাজক 
জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলি। 

তাবপব একদিন, সমগ্র ভারত-পারক্রমা শেষ করে যদচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে 

দাঁক্ষণ ভারতের শেষ-তীর্থ কন্যাকূমারীতে উপনীত হয়োছিলেন 'বিবেকানন্দ। 

সেখানে, ভারতের শেষ উপলখণ্ডাটর উপর বসে পূরঃ-প্রসারিত 

সুবিস্তৃত ভারত-ভূখশ্ডের দিকে চোখ তুলে তাকালেন একবার সেই প্রোমক 
সন্ব্যাসী। 

কত 'বাঁচন্র ভাবের আবেগে উদ্বোলত হল তাঁর বিশাল হৃদয় সেই 
এতিহাসিক মুহতাঁটতে। 

যে-প্রাচীন মৌন ভস্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষ একদা সাধনা ও তপস্যার 

বলে যুগপৎ ভেদ করেছিল জন্মমৃত্যুর রহস্য, সৃষ্টি করোছিল বেদ, উপানষদ, 
গণঁতা,...যে-দেশের সাধককুল জ্ঞানের চরম শিখরে উঠে একাঁদন নালন্দা, 



প্রচ আদগ্দ ও স্টি-কৌধজে একদা যে-ছ্েশ জগতের শীর্ব- 
স্থানীয় ছিল, আজ ঈ:$খে দারট্যে কৃসংস্ফারে ও অজ্ঞামে- জঙ্গোগাতির কোন, 

অত গহহবরে নেখেছে সে? 

চোখ ফেটে তপ্ত অগশ্র্য নির্গত হাল তাঁর। কিনু পরম্নহৃতেই 

ভতরের সিংহ যেন গর্জন করে উঠল। কর্ম-সমূদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জল্য, 
মাতৃড়ীমর কলঙ্ক স্খালনে জীবনপাত করবার জন্য অন্তর তরি জ্ঞাগ্রত হয়ে 
উঠল। 

পরক্ষণেই দেখলেন, দূর সমূদ্রের নিঃসীম জলরাশর উপর দিয়ে 
ভ্রীয়ামকৃফের ছায়া-মূর্ত এগিয়ে চলেছে_ দূরতর, গভাীরতয় সমুদ্রের দকে। 

ইজিতে আহবান কয়ে সে ছায়া-মূর্তি বলছেন যেন তাঁকে দূর দিক্চক্লুবাল 

শোরয়ে, সষ্টসমূদ্রের বেলা অতিক্রম করে নূতন পূঞ্জিবীয় কেন্দে চলে যা 

তুই। ভারতবর্ষের মাহমা ও সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তা ঘোষণা কর 
সেখানে । ভারতবর্ষের সর্বযগের খাঁষকুল আশ্রীবদি করবেন, শাক্ত দেবেন 
তোকে । মাভৈঃ। 

সঞ্কক্প চ্ছির হতে বিলম্ব হল না। দূরে বিলীনপ্রায় মহান গরুর 
অশরণীরী মূর্তির পানে তাকিয়ে আপন মনেই বললেন বিবেকানন্দ- হ্যা প্রভু, 

আদি যাব। দূর আন্ধপারে স্বাধীন দেশেই যাব। আমাদের অনবদ্য 

আধ্যাত্মিক সম্পদ, বেদান্তের সার্বভৌম বক্গজ্জান প্রচার করে আমার হতসর্বস্ 

মাতৃডাগির ল্যপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করব। সেখান থেকে বিনিময়ে আনব 
অর্ধ, আনব বৈজ্ঞানিক কৌশল. আনব সংগঠনশক্তি। আমার দুঃখিনগ 
জন্মভূমির চোখের জল মোছাব আমি। তুমি আমার সহায় হও, আমাকে 

আলশবা্দ কর। 
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১৮১৩ খুশস্টাব্দের ৩১শে মে। ভারতের বুকে, কালের রথে ধবল 
উদ্ডীন ক'রে সমাগত সেই 1াবশেষ বৎসরের বিশেষ 'দিনাটি। 

বোম্বাই উপকূল থেকে আমোরকার অজ্ঞাত তটভামর উদ্দেশে সেহাদন 
যাত্রা করল জাহাজ-_-'পোনন্সুলার' জাহাজ । 

সে জাহাজের অন্যতম যাব একক সন্ন্যাসী-_ স্বামী বিবেকানন্দ । 

অপাঁরচিত নূতন মহাদেশ আমোরকা! সেখানে, শিকাগো শহরে, 
জাহৃত হয়েছে 'বিশ্ব-ধর্মমহাসম্মেলন। কন্তু সে সম্মেলনে হিন্দুধর্মের কোন 

প্রাতিনিধি আমান্দ্রত হন নি... 

তথাঁপ সেখানেই, তদানীস্তন পাথবশর শ্রেষ্ঠতম মনাস্বগণের সেই 

সম্মেলনেই, সভাজগতের, নূতন ও পুরাতন যাবতখয় ধর্মের 'নর্বাচিত 
প্রাতানাধদের সম্মুখেই, ভারতবর্ষের উদার সার্বভৌম ধর্ম ও জাীবনদর্শন 
উপচ্ছ্াপিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন স্বামীজ। 

সহায়হশীন, সম্বলহশীন, রাষ্ট্র ও সম্বাজের পৃন্ঠপোয়কতাহবন, একান্ত 

নিঃসঙ্গ ও একক তিনি: নিভর 'করলেন শুধু, ভঙ্গাবনের আশাবাদের উপর, 

নির্ভর করলেন শুধু নিজ সগ্কল্পের দ়তার উপর, নিভর করলেন শুধু 

সেই শাশ্বত দেববাশীর উপর 

নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চিং দুঞ্গাতং তাত গচ্ছতি। 

বৌদ্ধযূগের পর, কত দীর্ঘ শতাব্দীর অস্তে ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ 

থেকে সেই প্রথম যাত্রা করল ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত, ভারতের কাল্- 

চারেল এদ্বেসেডার-_বহিভরিতের উদ্দেশ্যে । 

কিন্তু হায়, ভারতবর্ষের কেউ জানল না, বাংলার কেউ জানল না, 

এন কি তাঁর প্রি গুরুভাইরাও কেউ জানলেন না সে সংবাদ। কেধধ 

মাদ্রাজের কয়েকাট গৃণমুদ্ধা উৎসাহশী ধক তাঁকে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করে 

জাহাজে তুজে দিযে গেল। 



১ স্বামা [ববেকানন্দ 

যারা 'করলেন স্বামী! 
বোম্বাই বন্দর ছেড়ে ধীরে ধীরে জাহাজ দূর দিক্চক্রবলয়ের অন্তরালে 

রেখা । বীঁচবিক্ষুন্ধ সমুদ্র ভেদ ক'রে নীরদ্ধ; অন্ধকারের মধ্যে শুরু হল 
চরম দুঃসাহসের আনাশ্চিত আভযান স্বামীজর। 

বোম্বাই থেকে কলম্বো, তারপর পেনাঙ। 
পেনাঙ্ থেকে 'সঙ্গাপূুর। সেখান থেকে আবার চীনের উপকূল ছংয়ে 

ক্যাণ্টন হয়ে জাহাজ পেশছাল জাপানের বন্দরে, নাগাসাকিতে। 

জীবনে প্রথম স্বাধীন দেশে পদার্পণ করলেন বিবেকানন্দ । 

তীর ওঁৎসূক্য ও কৌতৃহল নিয়ে নবজাগ্রত জাপানের ওসাকা, কিয়োটা, 

টোকিও প্রভৃতি বিখ্যাত শহর দেখলেন 'তাঁন। 
কর্মব্যস্ত সুস্থদেহ প্রগাতিশশল তরুণ জাপান, আর তার ছাবর মত 

সাজান পাঁরচ্ছন্ন শহরগলি স্বামীর্জকে মুগ্ধ করল, তাঁর দৃষ্টি খুলে দিল। 

কিন্তু চাঁকতে কল্পনার ক্ষেত্রে ভেসে উঠল দ:রাঁদগন্তের আর একটি ছাঁব, 
ভারতবর্ষের ছাবি। দাঁরিদ্র্ে ক্রিম্ট, রোগ ও শিক্ষাহশীনতায় একান্ত মাঁলন-_ 

দেশমাতৃকার সকরূণ সে ছবি! অব্যক্ত বেদনা জাগ্রত হল তাঁর অস্তরে। 

লজ্জায় ক্ষোভে ও 1ধক্কারে একান্ত অধীর হয়ে এই সময় তাই অনেক- 
গদি দীর্ঘ চিঠি তিনি প্রেরণ করেছিলেন ভারতের তরুণ সমাজকে লক্ষ্য 

করে জাপান থেকে। 

তাঁর “পত্রাবল?"-গ্রন্থে প্রকাশিত সে-সব আবনশ্বর, উদ্দীপনাময় িন্ঠি 

ভারতের নবজাগরণের হীতিহাসে একটা 'বাশস্ট স্থান আঁধকার ক'রে অক্ষয় 

হয়ে আছে। 

. মনে হচ্ছে, অর্ধশতাব্দীরও আঁধক কাল পূর্বেউচ্চাঁরত সে-সকল 

তেক্বোগ্র্ভবাণী দূর-প্রাচ্যের সূর্ধরশ্মিরাঙা পবতগাত্রে প্রাতিহত হয়ে আজও 

যেন ভারতবষের আকাশে বাতাসে ম্প্রাতিধান তুলছে । আজও তার প্রাণদ 

খক্ষার কান পেতে যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি। 
'বাঁল চান দেশমাতৃকা,...সহস্্র নিঃস্বার্থ, তেজস্বী যুবকের জীবন বাঁল 
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২স্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী আঁতন্রম করে'..অনড় জড়তার মোহপাশ 

সস করে, 'িচূর্ণ করে, "পঞ্জরাদিব কেশরী' মুক্ত আকাশের 'বশদ্ধ 
বায়তে ছুটে চলে এস। 

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ_বিপুলা পাথবীর বিস্তীর্ণ কর্মশালার 
দকে। বুঝে দেখ, শুদ্ধমাত্র অপাঁরসীম উদ্যমে, সঙ্ঘশাক্ততে আর বৈজ্ঞানিক 

কোশলে ক্ষুদ্র জাপান, সদ্য জাগ্রত তরুণ জাপান...কেমন জগতের শ্রেষ্ঠ 
জাতপ-ঞ্জের মধ্যে নিজের মযদার আসন প্রাতান্ভঠত করেছে আত অশ্প 

সময় মধ্যে। 

'এসে নিজ চক্ষে দেখে যাও এসব,_আর ধক্কার দাও, সহস্র ধিকার 

দাও নিজেদের চরম অক্ষমতাকে. ..ধক্কার দাও নিজেদের কুপমণ্ডুতাকে। আর 

সেই সঙ্গে সঙ্গে, পার যাঁদ_বেশ ভাল করে' এ-কথাটি উপলান্ধ করে" বাও 

যে” নাহ সংগ্তস্য সিংহস্য প্রাবশান্তি মুখে মৃগাঃ।'... 
জাহাজ কয়েকাঁদন মান্র রইল জাপানে। 

তারপর জাপানের বন্দর ছেড়ে. প্রাচীন গোলাধের তটভাম ছেড়ে, 

প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলল নূতন গোলার্ধের দিকে_ 
ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুবরের দিকে। 

ভ্যাঙ্কুবর! বৃটিশ কলম্বিয়ার বেলা-বন্দর ভ্যাঙ্কুবর! 

প্রায় একমাস কালে সমুদ্রের বহুযোজন পথ আঁতন্রম করে' জাহাজ 
ধীরে ধীরে গিয়ে নোঙ্গর গাড়ল সেই বন্দরে । 

সেখান থেকে ক্যানাভা হয়ে তিনাঁদন আবিশ্রাম রেলগাড়ীতে দীর্ঘপথ 

আতনক্রম করে-বহু নগর, জনপদ পার হয়ে-ভারতবর্ষ ছাড়বার প্রায় দুইমাস 

পরে পেশছালেন্ বিবেকানন্দ তাঁর বহু আশা ও কল্পনার ভাবী কর্মস্ছান 
শিকাগো মহানগরীতে--১৮৯৩ খস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রায় মধ্যভাগে । 

শিকাগো! অগণ্য আকাশ-স্পশাঁ বাচত্র হর্মামালায় সুসাঁজ্জত এশ্বর্য- 
মরী মগরা শিকাগো! বর্ণে ও বৈচিত্র্ে জীবনচাণ্চল্যের সজাীবতায় নিত্য 

মুখারত শিকাগো! 



১৭ জ্াাজদি বিবেক 

ও -প্রপশ)নিটিজিল ও নয়নাভরাম রাজপখের পালে পাকে 

নি... আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামশস্পা্ছাঁদিত মুক্ত 
উদ্যান বাটশতে শোভাময়শ শিকাগো ! 

সংসারানাভিজ্ঞ, বালকস্বভাব স্যাষপীজ 'বাস্মত হলেন, বিহ্বল হলেন । 

অদূর ভবিষ্তে এ শহরের বুকে তাঁর জগবনেন্ন যে বিচ আগ্যায় 
সূচিত হবে, শিকাগোর নামের সঙ্গে তাঁর নিজ জশবন কাঁহনী ধে-চরম্তন 

জদ্বন্ধ-সূত্রে গ্রথত হবে, ভা তখনো ভার কাছে একেবারে অজ্ঞাত হয়ে আছে। 
'মাগত ভবিষ্যতের নপরন্ধ: গভখগরে একফালে নিথর হয়ে ঘাঁময়ে আছে সে 
অপূর্ব আখ্যায়িকা। 

শিকাগোতে পোছে+নূতন অপরিচিত স্থানে কোনপ্রকারে একটা অতি 

সাধারণ হোটেলে ব্যবজ্ছা করলেন স্বামশীজ বাসের ও আহারের। তারপর 

দু'একািন মধ্যেই ধর্মমহাসভার সংবাদ-সংগ্রহের চেস্টা শুরু করলেন। 
কিন্তু সংবাদ নিতে শিয়ে জানতে পারলেন আরও কয়েক মাস পরে অর্থাৎ 

সেপ্টেম্বরে শুরু হবে মহাসভাৰ আধিবেশন। আরও জানলেন, কোন 'বশেষ 
রাষ্টের বা ধর্মের ষথাধাহিত ভাবে নির্বাচিত প্রাতানাধ ছাড়া আর কাউকে 
প্রাতীনাধির্্প গ্রহণ করবার নিয়ম নয় সেখানে । আবার, প্রাতীনাধব নাম 
প্রেরণের শেষ তারিখও বহ্াদন অতাত হয়েছে, সূতরাং আর কোন আশা! 
নেই। 

একটা দুরাতকরজ্য বাধা নূতন করে ঘ্বেন অকস্মাৎ মাথা উপ্চু করে দাঁড়াল 
কার্য 'সীদ্ধর পথরোধ করে। 

বিমর্ধ ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন ঘেন ম্বামখজি। 

দুম বিদেশে এককালে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় তান_হাতের সামান্য 
কারও  শিকাগোর ধিপরীত ব্যয়বাহল্যে দ্ুত নিঃশেষ হয়ে আসছে, 
আরদাযফার দুজর শঈতের উপযোগী পোষাকশরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁর নেই-_ 
এদিকে তাঁর গীত এগিয়ে আসছে শনৈঃ শসৈঃ। অঞ্চ, আরও দুশতন মাস 
বল সেখানে অপেক্ষা না করেও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। 

_. দনর্ষোগ্ের নান্ককার যেন গাড়তম হয়ে চারাঁদক আচ্ছা করে এল. 



স্যাম বিবেকামষ্দ ১৬ 

আপার ঈধং জালোকরেখাও যেন নিঃশেষে মে গে, লিক হয়ে 

গেল। 

তথাপি ভাীলেন স্বামশীজ_শেষ অবাধ লড়াই করে দেখবেন তি, 
যে-ফোম তৃগচ্ন্ঠ ধরে ভেসে চলবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন "তান! মাদ্রাজের 

বন্ধচ্ছানশয়:ও শষ্য্থানশয়দের জানালেন নিজ সংকটমল্স অবস্থা । আর বন্জ- 
দৃঢ় ঈষ্কৃজ্পে শুরু করলেন লড়াই প্রাতকৃল অবচ্ছার সঙ্গে, 7687 আ1৮]0 

82 0900 ০৮০) 1069. 

উঠ রাও শিকাগো! 
খরচে থাকবার স্মবিধার জন্য স্বামীজি গেলেন বস্টন শহরে। 

তারপর 'দিনে দিনে, ধারে ধরে বাধাবিপাত্তর ঘনান্ধকার 'বদীর্ণ করে 

ভাগ্যদেবতার হস্তাবধৃত আলোকবার্তকা উজ্জ্বল হতে শুরু হ'ল। সর্বথা_ 

দেবরাক্ষত স্বামীজর জীবন পরম সার্থকতার পথে, ষূগ-প্রয়োজন সাধনন্ূপ 

মহান ব্রত উদযাপনের পথে এঁগয়ে ষাবার সন্ধান পেতে লাগল। 

হার্ভার্ড বিশ্বাবদালয়ের গ্রীক সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক 

জে. এইচ. রাইট। 

দৈব-নির্দেশে বন্টন শহরে অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হল স্বামী জির। 

সৈ আলাপ বিবিধ শ্াস্মের গভীর আলোচনার মধ্য "দায়ে প্রগাড় বঙ্ষস্থে 

পারণাত লাভ করল ক্রমে। 

অধ্যাপক রাইট বিস্মিত হলেন স্বামীজির জ্ঞানের গভীরতা ও 

ব্যাপকতা দেখে, স্তান্ভত হলেন ভাঁর আধ্যাত্মক উপলান্ধর স্বচ্ছতা দেখে। 

ফলে, সূপারিশ পন্রের অভাবে স্বামীজি ধর্মমহাসভার প্রাতিনাধ হাতে 

পারছেন না জেনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎসংক্রাম্ত সকল ব্যবচ্ছা করে দেবার 

দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি । নৈই সময় কথাপ্রসঙ্গে অকপট শ্রদ্ধা রাইট 
সাহেব স্বামীজকে বলেছিলেন--“0 89 500 ৪৪7), (0 ৮০৪ 

08667161815 19 1116 89101728 016 ৪01) 00 5866 105 1061৮ 00 81017৩- 

ধর্মমহাসন্কার প্রবেশপঞ্গ এইর্ূপে সুগম হতে শুর হল। 

কিনতু কেবল রাইট, সাহেবই নন। স্বামশ বিবেকানচ্দের শিকাগো ধর্স- 
মহাসভায় প্রাতনিধি হিসাবে গ্ছান লাভ করধার পথে, হিন্দুধর্ম গু জার্ম- 



হ্৮ স্বামী বিবেকানন্দ 

সভ্যতার বিজয়-বজয়স্তী নূতন 'পাথবীর কেন্দুম্থলে উত্ভীন করবার পথে 
অনাতম সহায়বরূপে আরও একজন মনাস্বনণ মাহলার নাম এস্থলে আমরা, 

উল্লেখ করব। উল্লেখ করব শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। 

তান মিসেস জর্জ হেইল, রি 8 রাজি 
'পাঁরবারের সম্ভ্রান্ত মাহলা মিসেস হেইল। 

সোদন আসন্ন শীতের প্রথম প্রভাতে ঈষৎ চিনিতীত রিযারি 
আকাশ। নিজ প্রাসাদোপম বাসগৃহের গবাক্ষপথে লক্ষ্যহীনভাবে দাঁড়য়ে- 
[ছিলেন মিসেস হেইল। অকস্মাৎ পথচারী স্বামীজির শ্রান্ত ও ক্রান্ত মূর্তি 
দেখে দৈবচালিত হয়েই যেন ছুটে .বোরয়ে এলেন রাস্তায় । 

জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজিকে, 'আপাঁন কি ধম'মহাসভার প্রাতনিধি 2" 

'হ্াাঁ, কিন্তু দূর্ভাগান্রমে আমি ঠিকানা হারিয়েছি, পথও চান না' 
উত্তর করলেন স্বামীজ। * 

উত্তর শুনেই পরম সমাদর ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে 

আহার্ধ দিয়ে, বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে সমস্থ করলেন এক অপাঁরাঁচিত বিদেশ 

কৃষ্ককায় সন্ন্যাসীকে। শুধু তাই নয়, যথা সময়ে প্রভূত 
আঁভজাতবংশীয়া সে মাঁহলা স্বয়ং স্বামীজকে সঙ্গে নিয়ে মহাসভার 

কারধালয়ে প্রাতীনাধ হিসাবে তাঁর আহারের, বাসস্থানের সবাঁবধ ব্যবস্থা 

করে দিলেন। | 

যেমন অপ্রত্যাঁশত ও অযাঁচত, তেমাঁন অভাবনীয় এসব ঘটনা । 

বিশ্বাস করতেও দ্বিধা হয় মনে। কিন্তু তথাঁপ এসব ইতিহাসেরই ভন্্রান্ত 
অবিসংবাদী ঘটনা। দৈবযোগে এমান ভাবেই সকল প্রাতকুলতাকে আঁতক্রম 
করে বাস্তবক্ষেত্রে সংঘঁটত হয়েছিল তারা বিগত শতাব্দীর শেষ-দশকে। 

প্রাতনাধ হসাবে স্থান লাভ করতে পেরে সবাঁদক দিয়েই বড় নিশ্চিন্ত 

বোধ করছিলেন স্বামীজ। বায়নিবাহের দিক দিয়েও তিনি যেন নিঃশ্বাস 

ফেলে বে'চোছলেন। 

আঁধবেশনের তখনও ছু বিলম্ব ছিল। তাই, ধ্যানে প্রার্থনায়, 
'উপাসনায় পাঠে ও গভার চিন্তায় মধ্যবতাঁ দিনগহীল অন্যান্য প্রাতানাধ- 

বঙ্গের সঙ্গে কাটাতে থাকলেন স্বামীজি। 
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অবশেষে ধাঁরে ধীরে সমাগত হল ধর্মমহাসভার সেই স্মরণীয় 'দিনাট- 
১৮৯৩ খস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার । 

সভারভ্ের বহৃপূর্বেই বিরাট সভাগৃহের মধ্যে ঠেসা-ঠৌস, ঘেসা-ঘোঁস 

হয়ে আসন নিল ইউরোপ-আমোরকার সাত-আট হাজার [বখ্যাত 'বাঁশজ্ 

নরনারী। অর্থের গৌরবে শুধূ বিখ্যাত নয়, পরস্তু জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শীনক, 

শ্রেচ্ঠ বৈজ্ঞানিক কিংবা শ্রেন্ঠ সাহাত্যিক হিসাবে যারা খ্যাতিমান তাঁদেরই 
একত্র সমাবেশে অভূতপূর্ব সে সম্মেলন। 

সভাবেদীতে সমাসীন পাঁথবীর যাবতীয় ধের 'বাঁশষ্ট প্রাচীন ও. 
শাস্তরবিৎ প্রাতানাধগণ। আর সভাপাঁতর সম্মানিত আসনে খস্টান ধর্ম 

'যাজিগণের শীর্ষস্থানীয় কার্ডনাল গিবন। 

নিজ 'ানজ ধর্মের শ্রেম্তত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, নিজ নিজ মতবাদ 

মধ্যে ত্রিশ বৎসরের যূবক বিবেকানন্দ। 
1হন্দুভারতের প্রাতীনাধ, .সুপ্রাচঈন আর্ধসভ্যতার আনিমান্ত্িত 

প্রতাঁনীধ বিবেকানন্দ। জনবনে কখনো কোন সভায় যান বক্তৃতা করেন নি. 

বৃহৎ সম্মেলনকে মূদ্ধ করবার, প্রভাঁবত করবার কোন কলা-কৌশল যাঁর 

আঁধিগত নয়, কোন প্রকারে পূর্বাহে বক্তৃতার জন্য প্রস্থুত হয়ে আসবার 

সাধারণ কথা টিও যাঁর মনে ওঠোন। 

এখন থেকে প্রায় ষাট বৎসর. আগেকার কথ আমরা বলাছ। 

তখনকার ভারতবর্ষ বা আমোরকা কোনটাই আজকের ভারতবর্ষ বা 

আমোরকার মত ছিল না-কোন দিক 'দয়েই। 

সপ্ত-সমূদ্রের গরপারের ম্লেচ্ছদেশ আমেরিকা তখনকার ভারতীয় 

সমাজের কাছে একটা অজানা দুর্গম' বিভনীষকার দেশ বলেই পরিচিত ছিল। 

সেখানে গেলে জাতও থাকে না, ধর্মও থাকে না এই ছিল ব্যাপক বিশ্বাস। 

তার ফলে, শ্বেতকায়, ম্লেচ্ছজাত-অধ্যাষফত সে সুদূর দেশে কচিৎ কেউ 
তখন যাত্রা করত। . 

অন্য দিকে, তারা 



কাজী (ববেধানন্দ 

তামা বলেই সেদেশের কাছে ভারতবষে'র সংক্ষিপ্ত পারচয় ছিগ 

বর্তমান শতাব্দীর আাকাশযানের যদচ্ছা ভ্র্ণ-সৃবিধার হৃগে দাঁড়য়ে 

রোঁডিও প্রভাতি শতাঁবধ বাল্দিক প্রচার-বাবন্থার "ওয়ান ওয়াল্ড”-এ বাস করে 
প্রায় ষাট বংসর আগেকার 'বিচ্ছিব পৃথিবীর সে-ছবাটি আজ আগ্মরা মনে 
আনতে পারিনে। 

মদগর্বিত শ্বেতজাতিগৃলি কৃষকায় জাতিমান্রকেই তখন কি অবজ্ঞা 'নিশ্রত 

কুপাদৃন্টিতে দেখত তাও ঠিক ঠিক উপলান্ধ করতে পাঁরনে এবং তা পারিনে 
বলেই, যে দূর্দম সাহস 'নয়ে, বে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় ও সৃগভশব ভগবাগস্বাস 

নয়ে একাঁট অখ্যাত, অজ্ঞাত ও শনঃসহায় পরাধশীন দেশের ভ্রিশ বৎসরের 

যুবক -_-সে বিশ্ব-ধর্ম-মহাসভায় তাঁর মাতৃভূমি ও ধর্মের গোরব ও সভ্যতা, 

মাহাত্ম্য ও 'বশালতা প্রচাব করবার জন্য মাথা উদ্ছু করে দাঁড়ক্োছিল তার 
তাৎপর্য এবং সঙ্কটও সম্যক উপলান্ধ করতে পাঁরনে। 

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের ক্ষীণ কম্পনার। কিন্তু থাক 
সে কথা।. 

ঠিক পূবাহ দশটাষ প্রার্থনা ও ঘণ্টাধ্বানর গম্ভীর আরাবের মধ্যে 

উদ্ধোধন হ'ল সম্মেলনেব। একে একে 'বাভ্ন ধর্মের সকৌশলী বক্তাগণ 
পৃবশ্রন্কুতি অন্সাবে পাশ্ডিত্য ও শাস্তজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশে নিজ নিজ 

ধর্মের ও মতবাদের প্রাতষ্তা ও ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 

তারপর. ষথাসময়ে দাঁড়ালেন স্বামশীজ। 

বাগ্দেবীকে স্দরণ করে, প্রাচীন ভারতের সর্বষূগেব খাঁষকুলকে স্মরণ 
করে, সবের সমন্বয়-প্রকাশ নিজ মহান গুরুকে স্মবপ কৰে গোরকমাণ্ডত 

জাঁশ্পসর় প্র্ষ হিন্দুধর্মের সাবভৌষ তত্ব প্রীতগ্ঠা করবার জন্য উঠে 

দাঁড়ালেন সে মহতশ সভার সম্মুখে । 

কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়েয় ধর্ম নয় কোন বিশেষ দেশের 

দি্স্য সম্পান্িস্বরূপ কোন বিশেষ মতবাদও নধ পব্ু, ভারতবর্ষের ফূগ- 
বগা তপস্যালন্ধ যে শাশখত, সমন্বয়ের বাণাঁঁ-একম, সাশ্িপ্রাঃ বহুধা 
কাছ, _ 
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আয় খৈকো ' ভ্ুবনং প্রবিচ্টো 

রূপং রৃপং প্রাতর্ূপো বভৃব। 

একক্থা সবভূতান্তরাত্মা 

রূপং রূপং প্রাতর্পো বাহশ্চ। ৃ 

সেই বাপাঁটিই ভারতের ভাগ্যাবধাতা, সমগ্র মানব-জাতর কল্যাপ- 
শবধায়ক-বিধাতা সঙ্কীর্ণতা-পদীড়ত, সাম্প্রদায়কতা-লাঞ্থছত ধারন্রীতে নৃতন 

করে প্রচার করালেন স্বামণ বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। 

তাঁর কণ্ঠানঃসৃত উদার সে বেদমল্ম মনহূর্তে সভাগৃহে আঁভনব স্পন্দন 
জাগ্রত করল। অশ্রুত-শ্রবণ সেই বিদ্বজ্জন রুন্ষশ্বাসে উতৎকর্ণ হয়ে সে আভনব 

সুর-সমন্বিত ধক্গাথা শ্রবণ করল ।... 

রুচিণাং বৈচিন্রযাদ, খজ.কাঁটিল নানাপথআ্রুসাং 

নৃণামেক গম্যস্তমাঁস পয্সার্ণব ইব। 

যে ষথা মাং প্রপদ/স্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম. 

মম বর্তানুবতনন্তে মনষ্যাঃ পার্থ সবশঃ। 

অন্কুত, অতভ্ভূত সে মুহুর্তাট! 
অখ্যাত, অপাঁরচিত বিবেকানন্দ-_বিশ্বাবখ্যাত হয়ে গেল সেই 

ম্হূর্তাটিতে। বহ7 যুগের লাঞ্ছিত ও অবজ্জাত ভারতভূঁমি মর্ধাদায় ও 
সম্মানে পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হল সে ক্ষণাঁটতে। 

আর সভামশ্ডপের সেই সপ্ত-সহত্্র বাঁশস্ট নরনারসী ? 
মুদ্ধ. বাঁস্মত ও সম্মোহত তারা- অকস্মাৎ 'বিদ্যৎস্পৃষ্ট হয়ে ষেন 

উঠে দাঁড়াল। অধাঁর উল্লাসে ও অব্যক্ত আনন্দে ষে িবপূল্দ আভনন্দন 
তখন তারা স্বামীজকে জ্ঞাপন করল তাতে নিঃসংশয়ে এই সত্য প্রাতাষ্ঠিত 
হল ষে ধর্মের সঞ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামর যুগ আতিন্রান্ত হয়েছে। দেল গু 
কলের যাবতীয় সামা লণ্ঘন করে ধর্মের শাশ্বত অমৃতৰানশ আবার মানব 
অন্াতার গাতপথ নিয়ল্মণ করবে। 

ক. গু ্ ৬ 

পমাখ হল প্রমাম দিনের আদিকেলন। একবাকো সর আসো 

ক 
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স্বামীজিকে সে আঁধবেশনের শ্রেষ্ঠতম প্যরুষ বলে, নবষূগের আচার্য বলে 
স্বীকার করে নিল। 

প্রথম দিনের পর আরও পাঁচাট বক্তা দিয়ৌছলেন স্বামশীজ সেই ধর্ম 

মহাসম্মেলনে। ” 
সর্বদেশের সর্বকালের নরনারীর জন্য রাক্ষত আছে সেগাঁল শশকাগো 

বক্তৃতা, নামক তাঁর অমর গ্রল্থাটিতে। তরুণ-সমাজ মুন্জধ হবে, সাঁবশেষ 
উপকৃত হবে সে গ্রন্থের পাঠ ও অনদশীলনে। 

সম্পূর্ণ এক নৃতন ধরণের জীবনের সূত্রপাত হল এখন থেকে 
স্বামীজির। অবাধ ও মুক্ত জীবন, রমৃতাসাধু বিবেকানন্দ এখন থেকে 

সমগ্র বিশ্বের বিমুদ্ধ ও সশ্রদ্ধ দৃম্টর পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। 

তখন থেকে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে হাজার হাজার নর-নারীর বিষম 

[ভিড় জমতে লাগল তরি 'তলেকের দর্শন লাভের জন্য। সাংবাদিকদের মধ্যে 
হুড়াহযাড় কাড়াকাঁড় পড়ে গেল তাঁব বাণী ও বক্তৃতা প্রকাশ করবার জন্য। 

বড় বড় বিশ্বাবদ্যালয়, বাশম্ট শিক্ষা ও সাংস্কাতিক প্রাতজ্ঠানগ্যীল তাঁকে 
অবিশ্রাম আমন্ত্রণ পাঠাতে লাগল বক্তৃতা জন্য, ভাষণের জন্য । দলে দলে 

উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট নরনারী কখনো ব্যাক্তুগত জাঁটল সমসম নিষে, কখনো 
তাঁর মতবাদ খণ্ডিত করবার মানসে, কখনো বা কোন বৃহত্তব প্রশ্ন নিয়ে 

তরি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগল। 

কর্মের আবর্তের মধ্যে অক্লান্ত ও আবশ্রাম ঘুরতে লাগলেন স্বামীঁজ। 
শিকাগো নিউইষর্ক বস্টন ওষাঁশংটন বালটিমোর ব্লুকলীন 

আইওষা- এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক কেন্দ্র থেকে অন্য এক কেন্দ্র 

বেদান্তের বাণী বহন কবে, ভারতীয় সভ্যতাব অমৃতমল্্র ও শাস্তব বার্তা 

বহন করে ঝঞ্জার গাঁততে 'তিনি ভ্রমণ কবতে লাগলেন । আমোরকা বলল-_ 

সাইক্লোনিক্ ধহন্দ। 
সর্ব বিপুল জনসমাগম, সর্ব শিক্ষিত ও বিদ্বং সমাজের বিশিষ্ট 

নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, সাগ্রহে শুনতে লাগল ভাঁর বাগধী। 

আবার অন্যাঁদকে, সঙ্কীর্ণ বক্ষণশশল গোঁড়া-ধর্ধহজশীর দল, ঈষকাতির 
ব্ুরোহিত-সংপ্রদায়-স্বার্থহানির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁর বিরদ্ধে 
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সমালোচনাও শুর্ করল ব্যাপকভাবে । তাঁকে বিপন্ন করবার জন্য, লোক- 

চক্ষে হেয় প্রাতপন্ন করবার জন্য ঘাঁণত ষড়যন্্ও করতে লাগল তারা- শুধু 

ওদেশেই নয়, কাঁতপয় নীচমনা ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মাঁলয়ে ভারতবর্ষে ও। 

ণকস্তু সর্বথা দেবরাক্ষত-জনীবন 1ববেকানন্দ, স্ফাঁটকশুভ্র দৃশ্তজীবন বিবেকানন্দ 

কখনো ভ্রুক্ষেপহীন উপেক্ষায় কখনো কঠিন প্রাতিঘাতে স্তন্ধ করলেন নীচ 
আততায়ীদের। 

বললেন, 'হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভূখে হাজার, 
সাধুলোক্্কো দুরভাব নোহ যব 'নন্দে সংসার ।, 

বস্তুতঃ, ব্রহ্মাবিজ্ঞানে প্রাতান্ঠত স্বামীজ, সংহবীর্য পুরুষপ্রধান স্বামীজি-_ 

দৃপ্ত কেশরীরই মত চলতে থাকলেন সত্যের আলো বিকীর্ণ করে, প্রেমের 
প্রবাহ সৃজন করে, মানবধর্মের যুগবাতা প্রচার করে। 

স্বার্থান্বেষীদের শত অপচেন্টাসত্বেও তাই নামযশের তাঁর অবাঁধ 
রইল না। বিখ্যাত ধনকৃবেররা, প্রাথতকণীর্ত পণ্ডিতরা তাঁর আশীবাঁদ ও 

উপদেশ লাভের জন্য, তাঁকে আতাখিরপে পেয়ে ধন্য হবার জন্য উদ 
হয়ে উঠতে লাগল। 

আর স্বামীজি 2 ও 

সর্বতযাগী আজল্মবৈরাগণী স্বামীজ-সে সুদুলভ স্বতঃউচ্ছবীসত 

সম্মান ও বিপুল এশ্বর্যের মধ্যে, অর্থ ও প্রাচ্যের সে আঁতিশয্যের মধ্যে কেবলই 
হাঁপিয়ে উঠতেন, জল্মভূমির অশেষাঁবধ দুঃখের কথা স্মরণ করে তাঁব্র 

বেদনায় কেবলই পাশীড়ত হতেন। 

ধনীর প্রাসাদে দংদ্ষধবল শয্যায় শুয়ে রাব্রে তাঁর ঘুম আসত না। কত 

মধ্যে তাঁর আতবাহিত হত। 

দূর মাতৃভীমর 'দকে মুখ করে করণ প্রার্থনায় ভগবানকে ডাকতেন 

'তাঁন। বলতেন, 'কত আলো, কত এশ্বর্য এদেশে অকৃপণ-হস্তে তুমি দান 
' করেছ প্রভু। ভারতেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার! 

দূর কর সে তাঁমম্রা, জ্যোতির্ময় হে দেবতা! 
৩ 
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ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ থেকে স্খালন ক্র আঁভশাপকাঁলিমা, মুছে দাও 

অজ্ঞানের কৃষমসী-লেখা- 

জাগ্রত হোক, উদ্বদ্ধ হোক, পাঁরশুদ্দ হোক আমার জন্মভূমি, আমার 

স্বপ্পের সোনার ভারতবর্ষ !' 

তই দেখতে পাই সুদূর আমোরকায় বসে, কর্মসমুদ্রের আবশ্রাম 

তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে থেকেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হলেন এখন 

গতাঁন_কাজ শুরু করলেন ভারতবর্ষের জন্য। প্রথমে, দীর্ঘ পর্রাদর মধ্য 

গদয়ে আগ্ঘময় বাণী ও বস্তুত কর্মীনরেশ পাঠাতে লাগলেন বাংলায় গুরদ- 

ভাইদের কাছে. আর মাদ্রাজে শিষ্যস্থানীয়দের কাছে। 

আবার নানাদক থেকে সংবাদপন্নাদর মধ্য দিয়েও তাঁর আমেরিকা. 

আঁভযানের চমকপ্রদ সব কাহনী তখন ভারতে এসে পেশছাতে লাগল। 

ফলে, সত্যই সুপ্তোথিত হল ভারতবর্ষ । সচাঁকত হয়ে, বিস্ময়ে বাক্য- 

কোন্ দূর আঁন্ধপারের ধনকুবেরের দেশে, শত প্রাতিকুলতার মধ্যে 

ভারতেরই এক অজ্ঞাত. অখ্যাত তরুণ সন্তান অকুতোভয়ে ঘোষণা করছে 

আর্ধসভ্যতার পরম বাণী, অমর আত্মার শাশ্বত বাণী_1995৫96 ০1 2 

8০1 

'শোন বিশ্বজন, 

শোন অমৃতের পূত্র যত দেবগণ 

দব্যধামবাসী, আম জেনোছি তাহারে 

মহাস্ত পুরুষ যান আঁধারের পারে 

জ্যোতিময় 

তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহ, 

মৃত্যুরে লঙ্ঘতে পার 

অন্যপথ নাহি ।”... 

16 076 676 61810797% 91 00০9৫, £%6 77675 01 417,078 | 

8199, 1১01 ০72৫. ?)271606 09703. . 
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76477569507 6%7৮-9185679 ! 

16 050 917 60 0910 ৫ 707 90. . 

আবার, সেই সঙ্গে তাদের উদ্দেশ করেও উচ্চারণ করেছেন তিনি উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার সজীব মন্ত্র, প্রাণদমন্ত্র_ 

আগ্নর বুকে লাফিয়ে পড়, 

কর্মপ্রবাহে ঝাঁপয়ে পড় 

অটুট-সাহস কারদল! 

প্রভুর চরণে সপ দাও ঢেলে 

জনন সাধনা, কর্মফল । 

একটা জাঁবন না হয় গ্রুপ নামে প্রভুর কাষেইি কেটে যাবে-নিভাঁক 
অন্তরে অগ্রসর হও, ব্লতী হও! 

প্রার্থনা কর, দিনরাত প্রার্থনা কর-ীনজের জন্য নয়, পদদলিত, 

উপোঁক্ষত ভারতের কোটি কোটি নরনারশবর জন্য যারা যুগের পর যুগ 

কেবলই লাঞ্ছত হয়েছে নিষ্পেষিত হয়েছে, তাদেরই জন্য। 

অন্য কোন দেবতা নয়, অন্য কোন ভগবান নয়_নিরন্ন জনই জাগ্রত 

দেবতা, আর্তজনই জাগ্রত দেবতা,--তাদেরই সেবায়, তাদেরই দহুঃখমোচনে 

জীবনের সকল শাক্ত নিয়োগ কর. সকল কাম্যফল উৎসর্গ কর. তবেই প্রসন্ন 

হবেন দেবতা, কৃতাথথা হবেন জননী, ধন্য হবে জীবন। 
পৃ পা শা 

অতাঁত হল প্রায় দুই বংসর কাল --১৮৯৩ থেকে ১৮১৫ পর্ত। 

এই সময়, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ:৭স্টাব্দের গ্রীম্মধতুতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন! 
ঘটল। সোট এখানে বলা প্রয়োজন। 

উত্তর আমোৌরকার সেন্ট লরেন্স নদীর বুকে সহস্্রদ্বীপোদ্যান, 
01)01581)0 15181)0 1১৪11, একাঁট ছোট দ্বীপ । সেই ছোট দ্বীপের একটি 

ছোট বাড়ীতে প্রায় দেড়মাস কাল গুটিকয়েক একান্ত অনুগত নরনারী সহ 

এইকালে বাস করোছিলেন স্বামীজ।...অকপট শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যাদের, তাদের 

হাতে হাতে, কার্যকরীভাবে যোগশিক্ষা দিবার জন্য, ধ্যানশিক্ষা 'দিবার জন্য 
বিশেষ করে সেই নিন হ্ছানে, নিসর্গের সেই একাস্তনিস্তবন্ধ নীরবতায় 
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কয়েকটি সপ্তাহ বাস করোছলেন তিনি। সবাদক দিয়েই সেখানকার সেই 

্ব্পকালের নিভৃত ধ্যান-জপের দিনগুঁল, আত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির 

দিনগল স্বামীজির আমোরকার জীবনে একাঁট বিশিষ্ট অধ্যায় যোজনা 

করোছল। 

'দেববাণন” বা [1051)1760 10:81 নামক স্বামীজর বিখ্যাত গ্রল্থে 

সেই দিব্জীবনের অনুপম কাঁহনী 'লাপিবন্ধ করে অমর হয়েছেন তাঁর 
অন্যতমা মাঁক্ন শিষ্যা মিস. ওয়াল্ডু। 

এইভাবে আমোরকার মানসক্ষেত্রের আতি গভীরে অনপ্রবিষ্ট হয়ে 

স্বামীজর মহত প্রচেষ্টার অক্ষয় বীজ মহামহীরূহরূপে ধারে ধীরে আত্ম- 

প্রকাশ করতে শুরু করল। 

বেদান্তের সার্বভৌম উদার বাণী সে-দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজকে 

1বশেষভাবে প্রভাবিত করল। বিশেষ শ্রদ্ধান্বঘিত অনেকে আনুষ্তানিকভাবে 

দীক্ষা গ্রহণ করে যথাবাহত ধ্যানাভ্যাসে আত্মীনয়োগ করলেন ধর্মতত্ত 

উপলান্ধ করবার জন্য। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও তপস্যালন্ধ অমৃততত্ব প্রাতন্তা পেল নূতন 
গোলারধধের বুকে এশ্বযের অমরাবতধ আমেরিকায় ।... 

এরপর কি্দিধিক একমাসের একটি ক্ষদদ্র বিরাত। আমেরিকা থেকে 

স্বামীজির প্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা। কাতিপয় বন্ধ ও গুণগ্রাহন পাঁরাঁচত ব্যাক্তি 
সাগ্রহ-আমন্তণ পাঠিয়েছেন সেখান থেকে। 

কিন্তু স্থিতিস্থাপকধর্মী রক্ষণশীল ইংলনূড, পাঁথবী-জোড়া রাজত্বের 

অধীশ্বর, মদগার্বত ইংলন্ড,...তৎকালীন ভারতের সব্ময় আঁধপাঁত ইংলন্ভ 
_-কাঁ ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে, কণ মর্যাদা দেবে_সে সম্পর্কে ষথেম্ট সংশয় 

ও দ্বিধা জাগ্রত হয়েছিল তাঁর মনে। তথাঁপ সকল দিক চিন্তা করে, সকল 

পারিপার্থিকতা পর্যালোচনা করে ইংলনূডে যাওয়ার "সিদ্ধান্তই গ্রহণ করোছিলেন 
1তাঁন শেষ পর্যস্ত। আর তদনুসারে যাত্রা করোছলেন ১৮৯৫ খস্টাব্দের 

শেষভাগে, সেপ্টেম্বরে। | 
কন্তু যুগে যুগে, কালে কালে যে-সত্য বহুধা পরীক্ষিত হয়েছে, 



স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭ 

ভুয়োভুয়ঃ প্রমাণিত হয়েছে--সত্যাশ্রয়ী, কল্যাণকৃৎ স্বামীজর জীবনেও সেই 

সত্যই পুনঃ প্রমাণিত হল, প্রাতষ্ঠিত হল... 

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।" 

বস্তুতঃ, কোন মোহমন্তে যেন রক্ষণশীলতার দুর্গদ্ধার মুহূর্তে তাঁর 

সার্মনে খুলে গেল। ইংলন্ডের 'বখ্যাত সংবাদপন্রগঁল আত সত্বর তাঁর 

সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করতে আরম্ভ করল। অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজের 

বহু 'বাশম্ট নরনারী প্রাচ্যের বাণী শুনবার জন্য, বেদান্তের বাণ শুনবার 

জন্য তাঁর চারাঁদকে এসে সমবেত হতে লাগল। 

আত অল্প সময় একমাস। কিন্তু তারই মধ্যে তন্রত্য প্রভাবশালন 
সমাজের একটা, বিশিষ্ট অংশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেন তাঁন। 
তারপর, একমাস অন্তে প্নর্বার শীঘ্র ইংলন্ডে ফিরবেন স্থির করে আবার 
যান্রা করলেন আমোরিকায়। 

শা ন্ট 

আমোঁরকায় তখন সংগঠনের কাজ শুরু হয়েছে। যে তত্ত এতাঁদন 
বক্তৃতায়, ভাষণে ও কথোপকথনের মুধ্য দিয়ে প্রচারত হয়েছে, তাই এখন স্থায়ন 
সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে, কার্যকরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রাতফলিত করবার 

দুশ্চরব্রতে ব্রতী হয়েছেন আমেরিকার বহু বিশিষ্ট নরনারণ। 

রাজযোগ, ভাক্তযোগ, মদীয় আচার্যদেব প্রভৃতি স্বামশীজর [খ্যাত 
গ্রন্থার্দ তখন ক্রমশঃ প্রকাঁশত হতে শুরু হয়েছে । আর প্রকাশিত হয়েছে 
দেববাণী নামক তাঁর প্রাসদ্ধ গ্রন্থাট, যার কথা আমরা হাঁতিপূর্বে বলোছি। 
স্হতরাধং, এখন প্রধানত সংগঠনের ও ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার কাজেই 
স্বামীজকে বেশী মনোযোগ দিতে হ'ল আমৌরকায়। বক্তৃতাঁদর মধ্য ?দিয়ে 
প্রচারকার্যও যে না চলতে থাকল এমন নয়; তব্ খাঁট বৈদাস্তক গ'ড়ে 
তুলবার কাজেই প্রধানত তান আত্মীনয়োগ করলেন এইকালে। 

নিজ কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে এই সময় তাই তান বলেছিলেন__ 
6 118৮6 170 01287152001) 1007 2 0 00110 21. , 

27011009116 15 107 11060. [108৮9 110 8101916101. 0650200 
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কত্ত আতি অজ্প সময়, মাত্র চার মাস মতো সময় এ যাত্রায় তাঁর 
থাকা হল আমোরকায়। ইাঁতিমধ্যে আবার জরুরী আহবান এল ইংলন্ড 

থেকে এবং ১৮৯৬ খ-সস্টাব্দের এীপ্রল মাসে দ্বিতীয় বারের জন্য তান খান্রা 

করলেন সে দেশে। 

ইংলনূ্ডে দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চইতে অনেক বড়, অনেক বস্তুত 
কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। ম্যাকমূজার প্রমূখ জগন্বিখাত পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভাব 
ও প্রীতির আদান-প্রদান সাধিত হল। 

বাভন্ন 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে. ববাশন্ট শিক্ষা ও সাংস্কীতিক প্রাতষ্ঠান 

থেকে আমাল্লিত হয়ে বেদান্ত প্রচারের আত অনুকূল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হলেন তিনি 
এবার । 

আবার শুধু ইংলন্ডেই নয় ইউরোপের অন্যান্য কতকগুলি প্রাসিদ্ধ 

স্থানও এবার স্বামীজ পারভ্রমণ করলেন। 

সুইজারল্যাণ্ড, জার্মোন, নেপল্স প্রভাত 'বাঁভন্ন স্থানে পদার্পণ করে 

তত্রত্য সুধীসমাজের শীষন্ছানীয় মনাস্বগণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান 

করলেন। পল ডয়সন, ফ্রেডারকমায়ার্স) রেভারেন্ড জনপেজ্ প্রমুখ 
বখ্যাত দার্শানক ও বৈজ্ঞাঁনকদের সঙ্গে ঘানষ্ভঠ আলাপ ও পাঁরচয় ঘটল 

স্বামশীজর। 

এইরুপে নবযূগের ভারতীয় খাঁষ প্রায় 'তিনবংসরকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য 

সভ্যতার 'বাভন্ন কেন্দ্স্থলে- আমোরকায়, ইংলনূ্ডে ও মধ্য-ইউরোপে- 
ভারতীয় সভাতার অমর বাণ, বৈদান্তিক ধর্মের উদার সার্বভৌম তত্ব নাজ 

জনবনের প্রত্যক্ষ উপলান্ধ ও অনুভূতির জীবন্ত উদাহরণে প্রচার করে' 

ভারতবষের লুগ্তগৌরব পুনঃপ্রাতষ্ঠা করলেন বাহর্ভারতে। বৈজ্ঞানিক 
সভ্যতাগর্বিত বস্তুতান্ত্িক শ্বেতজাত-পুঞ্জের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন যথার্থ 
শান্ত, প্রীতি ও সাম্যের পথ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে, কর্মে 

উদ্ধদ্ধ করলেন কর্মকৃণ্ঠ ভারতবর্ষকে, দেশাঝবোধে জাগ্রত করলেন পরাধীন 

জাতিকে এবং খাঁটি ভারতীয় আদর্শে, পাঁরচ্ছন্ন বৈজ্ঞাঁনক দৃষ্টিতে দেশের 
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সাহত্য ইীতহাস শিল্প স্থাপত্য প্রভাতি গড়ে তুলবার জন্য সচেতন করলেন 
পাণ্ডত-সমাজকে। 

এমাঁন করে, একদা তিন বৎসর পূর্ধে যে দৃধাঁখনী হতসবন্ব মাতৃ- 

ভূমির অশ্রুমোচন করবার জন্য 1নঃসম্বল নিঃসঙ্গ ববেকানন্দ__অখ্যাত 
অপ্ারাঁচত বিবেকানন্দ--একাস্ত আনার্দস্ট পথে পা বাঁড়য়োছলেন বোম্বাই 
বন্দর থেকে, আজ দেবতার আশীর্বাদে আর স্বকীর অনন্যসাধারণ 'দব্য 

প্রাতিভায় সেই দুরূহ রত বহুলাংশে উদবাপত করে কমক্রান্ত দেহে দেশে 

পফরবার প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামীজ। 

এই সময়, দেশমাতৃকা অন্তরে অন্তরে আহ্বান করল যেন তার বীর 

সন্তানকে, তার নবযৃগস্্রত্টা আচার্যকে। আন সেই আহবান প্রাণের একান্ত 
গভীরে সুসপন্ট অনুভব করে ১৮৯৬ খনীস্ডাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে 

ফিরবার "সিদ্ধান্ত করলেন স্বামীজি।.. 

রশ দেশে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে এই সময় জনৈক বন্ধুকে 

1লখোছিলেন অন্তরের নিভৃত 'নরালায় আমার পূণ্য-জল্মভূঁমির আহবানধবান 
আঁম শুনতে পেয়োছ। রুশ দেশে যাবার প্রস্তাব এবারের মত মুলতবী 

রইল ।.. 

তাই দোঁখ, সহসা একদিন-তখন তান নেপলসে- তাঁর অন্যতম 

ংরেজশিষ্যা মিসেস সেভিয়ারকে ডেকে যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষ-যাব্রার 
ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন। বললেন, "চারখানা টিকিট কাটবে, চারাঁট 

বার্থ [রজার্ভ করবে ।' বলা বাহুল্য, একাট তাঁর নিজের জন্য আর 'িনাঁট 

[তিনজন ইংরেজ শিষ্যের জন্য। 

তার মধ্যে একজন ভাঁর আত বিশ্বস্ত সাঙ্কৌোতক লেখক জে. জে. গুড্- 

উইন, আর দুইজন মিঃ ও মিসেস সেঁভিয়ার-_ফাঁরা পরবতর্শ কালে হিমালয়ে 

মা়াবতাতে প্রস্তুত করোছিলেন "অদ্বৈত আশ্রম'। 
বাবস্থা হতে বিশেষ বিলম্ব হল না। 

ইতিমধ্যে আমেরিকা ও ইংলনূডের কাজের যথাযোগ্য বাবস্থাঁদ সম্পন্ন 

করে নিশ্চিন্ত নালপ্ত মনে_-সাক্ষীর ভাবে__ভারতবর্ধ আভমূখে পা বাড়ালেন 

মানবকল্যাণরত বিবেকানন্দ নেপলস্ বন্দর থেকে। 
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জাহাজ। 
ন শ শট 

ভারতবর্ষ! ৃ 

তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভীমি, যৌবনের স্বপ্র-উপবন, বার্ধকোর বারাণসঈ 

ভারতবর্ষ! 

সেই ভারতবর্ষে ফিরে চলেছেন 1তাঁন কতকাল পরে! 

অন্তরে সহমরবিধ কর্মপাঁরকল্পনার সূস্পম্ট, পুঙ্খানূপুঞ্থ প্ল্যান নিয়ে, 

অব্যক্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের পারপূর্ণ অধ্থাঁল সাঁজয়ে উৎফুল্ল স্বামীজ জাহাজে 

ভেসে চললেন। বহূশ্রমের পর পূর্ণ বিশ্রাম ও প্রশান্ত আনন্দের সে 

দিনগ্াল! 

পথে পথে উচ্ছ্বাসত উল্লাসে সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করছেন ভাবষ্যং 

পরিকল্পনা, মধ্যে মধ্যে চাকতে প্রকাশিত হচ্ছে অন্তরের সুগভীর দেশপ্রনীতি... 
40019, ] 10৮00 1)010101 00)0 145. 0৮ 116 ৮০7৮ 

9015 01 117012, 118,5 196001070 11010 0 1079, (110 ৮০1৮ 211" 19 100%% 

৮০ 2776 10015. .1 15 100৮৮ 6170 17015 180, 11)0 11200 ০01 011- 

701072.00,, -6170 1] 17617- 

_-এ তাঁর এই সময়কার বহু উক্তির একাটমান্ন। 
শট প ৫ না 

এ-সময়কার জাহাজ-জীবনের ছোট দুটি ঘটনা এখানে বাল, একটি 
ঘটনা স্বপ্নের অন্যাট বাস্তবের । 

স্বগ্নাট দেখেছিলেন, একাঁদন মধ্যরান্রতে ভ্রীট দ্বীপের কাছ দিয়ে 
জাহাজ যাবার সময়ে । সবেমান্র ঘুমিয়েছেন তখন স্বামীজ। এর মধ্যে 

দেখলেন এক শ্বেত-শমশ্রু-শোভিত দীর্ঘকায় পুরুষ ঠিক তাঁর সম্মুখে এসে 

দাঁড়াল। দূরে অঙ্গুলি নিদেশ করে বললে, এ ভ্রুট দ্বীপ। একদা প্রস্থান 
থেকে উত্থিত হয়ে খুশস্টধর্ম জগতে প্রচারিত হয়েছিল। খোঁড়, খংড়লেই 
সন্ধান পাবে।, 

স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙ্গে গেল স্বামীজর। কোঁবন থেকে দ্রুত বোরয়ে 
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এলেন তান। জাহাজের একজন কর্মচারীকে সম্মুখে দেখে প্রশ্ন করলেন, 
_-কত রাত এখন ? 

_- বারোটার কিছ বেশী । 

_আমরা কোথা দিয়ে চলোছ এখন ? 

_ল্রীট দ্বীপের পণ্চাশ মাইল দূর দিয়ে ।.../116%/ 785 ০4 07০16. 

স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অদ্ভুত সঙ্গীততে 'বাস্মত হলেন স্বামীজ। 

স্বগ্নাট তার মনে গভীর রেখাপাত করোছল। তান জাঁবত থাকতে অবশ্য 

কিছুই হয়াঁন, কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পর সত্যই ক্রাট দ্বীপের ভূগর্ভ খাঁনত 
হয়োছল এবং খস্টধর্মসংক্রান্ত বাবধ মূল্যবান উপাদান সেখান থেকে 

আঁবিহ্কৃত হয়োছল ।-__ 

আর 'দ্বতীয় ঘটনাট বাস্তবের । 

দু'জন ধর্মপ্রচারক ইংরেজ-খীস্টান জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন 
স্বামীজির। জাহাজ নেপল্স ছাড়বার দু'চারাদন পরই স্বামীজর সঙ্গে 

তাঁদের আলাপ পাঁরচয়ও ঘটেছিল। আলাপের সূত্র ধরে একাঁদন হিন্দুধর্ম 

ও খাীস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলেন সেই পাদ্রীদ্বয় স্বামীজর 
সঙ্গে। কিন্তু তকর্যুক্তির সম্বল তাঁদের আতি অল্প সময়েই ফুঁরয়ে গেল। 

তখন শুরু হল, যা সচরাচর হয়ে থাকে, হিন্দুধর্মকে অভদ্র গালাগালি, 
িন্দজাতিকে অভদ্র আক্রমণ । 

জাহাজের ডেকের উপর পাশাপাশি হটিছেন তখন তিনজন, দু'জন 
দুপাশে, স্বামীজি মধ্যে। 

কিছুক্ষণ ধৈর্যধরে, দু'একবার মৃদু প্রাতিবাদ করে স্বামীজ শুনলেন 

সে-সব গাঁৰত অপভাষণ- তারপর মৃহৃরতে বজ্রমুষ্টতৈে চেপে ধরলেন 

প্রধন নিন্দুকের কণ্তনালন। 

সিংহগজনে বিশাল নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত করে বললেন. 'আর একাঁটবার তুমি 
আমার ধর্মকে গালাগাল দিয়েছ ক আম তোমাকে দূর সমুদ্রে ছংড়ে ফেলে 

দিয়েছি! সাবধান! 

'মূর্খস্য লাঠ্যোৌষাঁধ'! সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল উদ্ধত ইংরেজ! 
ক্ষমা চাইল তক্ষুণ তাঁর কাছে, বন্ধৃত্ব ভিক্ষা করে নিল বিনীতভাবে। 
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এইঘটনাটির যৌক্তিকতা 'িনয়ে পরবর্তীকালে কোন বাঙালী ভদ্রলোক 
প্রশন করোছিলেন স্বামীজিকে একাঁদন। 

স্বামীজ বলোছিলেন, 'আপনার জননীীকে যাঁদ কেউ আপনার সম্মুখে 

অনায় গালিগালাজ করে তবে আপনি কি করেন ?' 

'কেন, তাকে উচতমত শিক্ষা দিয়ে দি।, 

'ভা হ'লে ধীরে ধীরে বলোছলেন স্বামীজি_-যে-ব্যাক্ত সমগ্রদেশের 

মতৃপূপা ধমকে যথার্থ জনননীবোধে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে .সে তার নিন্দা 

শুনলে,._-বিশেষত একজন উদ্ধত বিদেশীর কাছে- অন্যরুপ ব্যবহার কেমন 

করে করবে 2 

আর কোন প্রত্যুন্তর করেনান ভদ্রুমহোদয় । 

বস্তুত, প্রেম ও তেজাস্বিতা, করুণা ও তীক্ষ। স্বাজাত্যাভিমান, জ্ঞান ও 

কর্মশীক্ত, ধ্যান ও সংগঠনতৎপরতা, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম সর্ব বিপরীত 

গুণাবলীর অদ্টপূর্ব সমন্নয় ঘটোছিল এ ক্ষণজল্মা মনীষীর দেবদুললভ 

জশবনে। 

'এমনাটি হয় নি. হবে না"_তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্কদেবের এই যে উীক্ত, 
তা সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করোছল তদীয় উত্তর জীবনের পারপূর্ণ 

আভব্যক্তিতে |. ্ 

৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ নেপল্স ছেড়োছল, একথা পূর্বে বলোছ। 

বোল-সতের দিনে সে ভারতবর্ষের প্রান্তে এসে পেশছাল। 

সোঁদন ১৫&ই জানুয়ারী, ১৮৯৭ খহনস্টাব্দ | 

রাতির অন্ধকার অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে উষালোকে কলম্বো বন্দর 

দেখা ?গলু। 

স্বামী জাহ'জের “ডেকে' দাঁড়য়ে _তমালতালবনরাজশনীলা' 

কলম্বোর বেলাভূমির দকে তাঁকয়ে, দূর দিগন্তে অস্পন্ট টন্তরেখায় বিলীন- 

প্রায় ভারতমাতার দিকে তাঁকয়ে ভক্তিবিনম্র অন্তরে অকুশ্ঠিত প্রণাতি জ্ঞাপন 

করলেন দেশমাতৃকাকে। 
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মনে মনে বললেন, আর্ধসভ্যতার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের জল্মভুমি, বৈদ- 
প্রসাবনী হে আমার দ্বরগাদাঁপগরাঁয়সী দেশমাতৃকা__দীন সন্তানের একাত্তিক 
প্রণাম গ্রহণ কর। 

তোমারই ল,গ্ুগোরবে, লাঞ্ছত মর্যাদায় বথিত হয়ে, তোমার একান্ত 
সহায়হীন, আকণ্পন সন্তান আম--একদা ভোগোশ্ব্ষের কেন্দ্রভীম আমেরিকায় 
যন্তা করোছলাম। তেমার মুক্তিগথের সন্ধান লাভের জন্য সমগ্র পাঁথবা 
উদ্মাদদের মত পারভ্রমণ করেছি_আলস্য কারান, বিশ্রাম কাঁরান। 

সাফল্য কছু, অঞ্জন করোছ কিনা ভাবী কাল তা নিরূপণ করবে। 
কিশ্তু শুধ; একান্তক প্রয়াসের জন্য, শৃধু কুণ্টাহীন ও সাধ্যাতীরন্ত শ্রমেরই 
জন্--পারপূর্ণ অন্তরে, শান্তচিত্তে তোমার ক্রোড়ে ফিরে আগতে আজ আমার 
কোন দ্বিধা নেই। 

হে দেবলাীলাগ্থল, পণ ওলভূমি, আমার অকুণ্ঠ প্রণাঁতি গ্রহণ কর।... 
সম্দ্রশীকর-স্পন্ট ভারতের শদ্ধ বাধূ বহু কাল পরে আবার তাঁর 

সবাঙ্গে আশীষস্পর্শ দান করল। 



[ তৃতীয় গযয়ি | 

শিশিরসিক্ত প্রভাতের প্রথম প্রহর । 

কলম্বো বন্দরে পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 

উদয়-ীশখরে নৃতনসূর্ষের প্রথম আবর্ভবে নবযূগের উদ্বোধন হল 
ভারতবর্ষে । 

কলম্বোর বেলাভূমে সূর্করোজ্জব্ল নিমেঘ আকাশতলে সোঁদন কী 

মহতী জনতা! ধমীনাবশেষে, বিত্তীনার্বশেষে, উচ্চাবচানাবশেষে- সহস্র 
সহম্র নরনারীর কী 1বপুল সমাবেশ! 

ধীরে ধারে প্রাতীনাধস্থানীয় 'বাঁশম্ট ব্যাক্তবর্গ অগ্রসর হলেন জেটির 

দকে....ধীরে ধারে প্রচণ্ড আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পুষ্পে-মাল্যে, ধুপে- 

দীপে বন্দনা জ্ঞাপন করলেন তাঁরা স্বামীজকে। 

পুরনারীগণ উলুধবন দিয়ে, শঙ্খধবান দিয়ে-লাজ ও পুজ্প বর্ষণ 

করে আভিনান্দত করল সে মন্্রার্থদ্রম্টা খাঁষকে। 

স্বামীজ প্রীত হলেন, আনন্দিত হলেন। 

নিজের গোৌরব-গরিমার জন্য নয়, ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতির জন্য নয়। 

প্রাতিষ্তা-কীর্তির চুল মোহ তাঁর ত্যাগদীপ্ত বৈরাগী মনকে কোন দিন কোন 

কালে স্পর্শ করতে পারে নি। ঘজ্ঞাহাত হোমাঁশখার' মত নিত্য উধর্ষমখনী 

তাঁর চিত্তবৃত্তিগ্যাল চিরাদিন তুচ্ছ যশ-অপযশকে, নন্দা-স্ত্তিকে আতিন্রম করে 
অব্যাহত আনন্দলোকে স্বমাহমায় বিরাজ করেছে। 

“আমার জীবনের বিস্তৃত কর্মপ্রবাহে ভূলভ্রান্ত, ব্ুটিবিচ্যাতি যথেষ্ট 
ঘটেছে_ কিন্তু তার জনা কোন গ্লানি, কোন অনুশোচনা কখনো আমার মনে 

উাঁদত হয় নি। কারণ, আমার আঁকণশ্িংকর শাক্ততে এ-জাীঁবনে ভালমন্দ 

যা-কিছ আম করেছি তা সর্ধথা পরার্থে করেছি, নিজের জন্য নয়। 

স্বার্থব্দ্ধি-প্রণোদত হয়ে কোন কাজ আমার দ্বারা কখনো সাধত হয় গন।' 

তদাীয় বিরাট জীবনের যথার্থ মাহাত্ম্য উপলান্ধি করবার, বহু বিপরাঁত 
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গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয়-সমূদ্ধ তাঁর অলোকসামান্য চাঁরন্রের নিগন্ড মর্ম কথা 
উপলান্ধ করবার পক্ষে তাঁর 'নজমুখের এই ডীক্তটি াবশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

এরই ইঙ্গতনূসরণে একথা সহজে বোঝা যাবে যে, কলম্বোর বকে 

পদার্পণ করে সকল ধর্মের, সকল বয়সের নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দ- 

প্রকাশ তাঁর জন্য, তাঁকে লক্ষ্য করে উদ্বোলত হয়োছল সৌঢট ভারতবর্ষের 

আধ্যাত্মক আদশ* ও সংস্কাতির উদ্দেশে নবোদত শ্রদ্ধার্থ মনে করেই তিনি 

আনাঁন্দত হয়োছলেন। 

ভারতের জনগণ ধর্মের নামে উদ্বদ্ধ হয়েছে, নিজ প্রাচীন এীতিহ্যে 
গর্ব অনুভব করেছে, জড়তার গ্লানি কাটিয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনায় জাগতে শুরু 

করেছে-এই সপ্তাবনার আনন্দই তাঁকে উৎফুল্ল করোছল সৌদন। 
কলম্বোর বার্ণস স্ট্রীটে বিরাট জনসভায় মানপত্রের উত্তরেও তাই তিনি 

বলোছলেন-__ 

'অর্থহীীন, আভিজাত্যহীন পথচারী এক সন্গ্যাসী আম। সৈন্যবলে 

কোন সাম্রাজ্য জয় করে আস 'ীন, অর্থবলের যে বিশেষ গৌরব ও প্রতিপাত্ত 

তাও আমার নেই। তথাঁপ যে বপুল সম্মানে ও শ্রদ্ধায় কলম্বোর নরনারী 
আজ আমাকে অভিনন্দিত করেছে_ সোঁট তাদের অস্তীর্নাহত গভীর ধর্ম 

ভাবের প্রেরণায়ই করেছে। তাদের আধ্যাত্রক বোশিল্ট্যের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ 

বলেই একে আমি গ্রহণ করেছি, অন্য কোন ভাবে নয়। 

একথা বুঝতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে যে ধর্মহি ভারতের প্রাণ, 

ধমই ভ।রতের আদর্শ । ধর্মসাধনাই তার সর্বসাধনার নিয়ামক। যুগে যুগে 
সেই আদর্শকে পুরোভাগে স্থাপন করেই ভারতবর্ষ এগয়ে চলতে চেষ্টা 

করেছে। আবার উত্তরকালেও বাঁদ পাঁথবীর বূকে স্বকীয় বোশিল্ট্যের 

মর্যাদার তাকে বাঁচতে হয় তবে সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই, জীবন্ত করেই 
তাকে বাঁচতে হবে।, 

শ্রদ্ধানতাঁচত্তে কলদ্বো শ্রবণ করেছিল, গ্রহণ করেছিল সে দিব্যবাণনী। 

তারপর কলম্বো থেকে কাণ্ডাঁ, কান্ডী থেকে অনুরাধাপূর হয়ে 

জাফ্না 1গিয়োছলেন স্বামীজ। 'কন্তৃ, যেখানেই যখন গিয়োছলেন__সবন্র 
অভাবনীয় উৎসাহ-চণ্লতা, সর্ব বিপুল সম্মান ও একান্তক শ্রদ্ধার্ঘ নিয়ে 
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অপেক্ষমান ছিল মহত জনতা । আর তাদেরই [ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে [তান 

অগ্রসর হয়োছলেন মূল ভারত-ভূখণ্ডের দিকে- মাদ্রাজের 'দকে। 

অবশেষে, ১৮৯৭ এর ২৬শে জানুয়ারী-ভারতবরের পুণ্যমাটিতে, 
পাম্বানে প্রথম পদার্পণ করোছলেন স্বামী বিবেকানন্দ । 

২৬শে জানুয়ারী! উত্তরকালে ভারতবর্ষের মুক্তি-ইতিহাসে যে রক্ত- 

1লখায় চাহৃত হয়োছল এই দিনাঁট, লক্ষ লক্ষ নরনারীর বন্দনায় ও শত শত 

শহীদের আত্মাহাঁতিতে যে আভনব মর্যাদা ও বৌশল্ট্য লাভ করোছিল এই 

দিনটি-কে জানে. তারই আগমনী-হীঙ্গত নাহত ছল কি না-নবযুগের 
জাগর-মন্ত কণ্ঠে নিয়ে এ বিশেষ দিনে স্বামীজর ভারতের কোলে প্রথম 

পদক্ষেপের মধ্যে! 
আমরা জান না, কেউই হয়ত জানে না.-কিস্তু ঘটনার অদ্ভুত 

যোগাযোগ বস্তুতঃ অমাঁন ঘটোছল! 
২৬শে জানুয়ারীই পাম্বান থেকে মাদ্রাজে প্রথম পদক্ষেপ করোছিলেন 

স্বামীজ ।... 

মাদ্রাজ ! | 

যে মাদ্রাজ চরবৎসর পূরে একদা কশীর্তহীন, খ্যাঁতহীন 1ববেকা- 
নন্দকে ভারতীয় সংস্কাতির প্রাতনিধিরূপে, আত্মিক সাধনার প্রাতিভূরূপে 

শিকাগো শহরে প্রেরণ করবার কাজে অগ্রণন হয়েছিল, যেখানকার যুবসমাজ 

সোঁদন মুগ্ধ হয়োছল শুদ্ধ তাঁর শুভ্র চারন্র দেখে, স্তান্তত হয়োছল তাঁর 

অননসাধারণ প্রাতিভা ও জ্ঞন-গভীরতা দেখে. .অভিভূত হয়েছিল তাঁর 
বিশাল ব্যাক্তত্বের আমত প্রভাব দেখে. 

আজ পাশ্চাত্তাবিজয়ের পর সেই মাদ্রাজে স্বামীজর প্রথম পদার্পণ 

বিশেষ তাৎপর্যষপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই। , 

তাই দেখ, সমগ্র মাদ্রাজ যেন অধীর আনন্দে উল্লাসত হয়ে অ্প্ব 
আভনন্দন জানিয়োৌছলেন স্বামীজকে।... 

সবন্ধ আবিশ্বাস্য জনসমাগম! পথে পথে, গৃহচড়ায়, গবাক্ষে আলন্দে-_ 

সবশ্থানে অগণ্য নরনারীর সে কি অভূতপূর্ব সমাবেশ। ফাঁক নেই, 'তিল- 
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ধারণের স্'ন পযন্ত নেই। সবত্যাগী এক সন্ন্যাসীকে একাটবার শুধু 

দর্শন করবার জন্য সে' কী অসন্তব চাণ্ল্য ও উদ্দীপনা! বহুশতাব্দীর অস্ত 

ভারতের মাঁটতে সে এক সম্পূর্ণ নূতন আভজ্ঞতা! 

তারপর যথাসময়ে বিরাট জনসভার আয়োজন ক'রে ভিঙ্টোরিয়া হলে 
সমগ্র মাদ্রাজবাসীর পক্ষ থেকে মানপন্র দেওয়া হল তাঁকে। 

উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভারতের বুকে দাঁড়য়ে সর্বপ্রথম সেই ঘোষণা করলেন 

তানি তাঁর কমপন্থা, তাঁর সমরনশীতি_11/ 17127 ০01 €০৫771)0)072." 

মানূষ চাই,খাঁটি, অকপট মানূষ! আশম্ঠ যারা, দ্রাঁষ্ঠ, বলিষ্ঠ যারা, 

আচল শ্রদ্ধায় আর অসুট 'বশ্বাসে একাঁট উচ্চ আদশের জন্য মৃত্যু পযন্ত 

বরণ করতে প্রস্তুত যারা-এমন মান্ষ। তাদেরই প্রাত প্রথম তাঁর উদাত্ত 

আহ্বান! 

যাঁদ এমন একশত খাঁট যুবক এাঁগয়ে আসে ..সর্ব্ব ত্যাগ করে 
এঁগয়ে আসে.. তবেই জ।গবে ভারতবর্ধ। দুঃখের তামিস্রা [বিদীর্ণ ক'রে 
আলোক-রশিম তবেই প্রাতিফালত হবে তার আকাশে ও আঁউনায়। 

ধমেরি দেশ আমাদের এই মাতৃভীম। যুগে যূগে অধ্যাত্সত্যের প্রত্যক্ষ 
উপলান্ধতে পুম্ট হয়েছে, সম্দ্ধ হয়েছে তার ব্যান্ট ও সম্ান্ট জীবন। সেই 

ধর্মকে পৃুনবরি দেশের সবর ছাড়িয়ে দিতে হবে। 

1170 0001711717)01১6 19000909900 ৬111) 10119107) 27)0 

51011110811, 

জ্ঞান দাও, শিক্ষা দাও. রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দাও। শিক্ষার আলোক- 

ধারায়ই দেশের পুঞ্জীভূত গ্লানি বদরিত হবে। 

15001076101) 19 1170 101102.07 01 211] ০৮115. 

উপানষদের প্রাণদমন্তে দরীক্ষত কর উদ্ধদ্ধ কর ভীত আর্ত অনড় 

জাতিকে। 

7100 51710101110, 5076110107)0101170, 070 100217৮ [0101109১০1)1)৮ 01 

[0081)15179,03. 

তাকে গ্রহণ কর, অনুসরণ কর।... 

ভারতের উত্থান অবশ্স্তাবী। 
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'দেশপ্রেম 2 হে দেশকার্মগণ, হে সংস্কারকগণ!...কাকে বল দেশপ্রেম ১ 

..কী তোমার 09010015) 2, 

] 11950 71) 00 10985 01 10801000510), 

দেশের জন্য যথার্থই কি তুমি অনুভব কর? তীক্ষমভাবে, তীব্রভাবে £ 

গভীর অথই জলের নীচে সবলে চেপে ধরলে বদ্ধ-নিঃশ্বাস কোন মানুষের ষে 
মর্মীস্তক অবস্থা ঘটে...দেশের বহুযুগ-সাত দুঃখ-দ্দশার কথা চিন্তা কারে 

তেমনি অবস্থা কি তোমার ঘটেছে ?_ তেমাঁন বেদনায় মুমূষ 2 মৃত্যুযল্্ণায় 

তেমাঁন একান্ত অধীর? তা যাঁদ হয়ে থাকে তবে দেশ-সেবার প্রথম ধাপে 
তুমি পা দিয়েছ মান্র। 

এরপর, সেই তীঁক্ষণ অনুভূতির সঙ্গে বজরদ্ঢড় নিচ্ঠায় বাধাবঘেণর 

পাষাণপ্রাকার ধুঁলসাৎ করে অদম্যসাহসে এঁগয়ে যাবার জন্য কি তুমি 

কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? যাঁদ হয়ে থাক, তবে দ্বিতীয় ধাপে তোমার পা দেওয়া! 

হয়েছে। 

তারও উপর আবার...একটি স্াচান্তত, পূর্বাপর সৃপাঁরক্পিত কর্ম- 
পল্থা কি আবিচ্কার করেছ তুমিঃ যদ এই 1তনাঁটর যুগপৎ সমাবেশ 

তোমার জীবনে ও চরিত্রে ঘটে থাকে_ তবেই সার্থক হবে তোমার দেশপ্রেম, 

ফলপ্রসূ হরে তোমার পৌট্রয়াটিজম.। নতুবা, ফাঁকা কথা আর সংবাদপত্র 

মারফং নিজের ঢক্কাননাদ !_দুভশগা ভারতবর্ষে সে নাটকাঁয় প্রহসন যথেষ্ট 

হয়েছে, এবার সেটি বন্ধ কর। 

সং সং সং সঃ 

হায়! আমাদের জাতীয় খেয়াতরশীটি আজ সহস্র সহঞ্র বংসর ধরে 

লক্ষ কোট নরনারীকে জীবনজলাঁধ পার করিয়েছে। ঝড়-ঝঞ্চার মধ্য 'দিয়ে, 

রৌদ্র-বৃষ্টি-কড়কাপাতের মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময় সৈকতভাঁমতে তাঁদগকে 
উত্তীর্ণ করেছে। 

আজ দুর্যোগ-বপাকে জীর্ণ সেই খেয়াতরাঁ আমাদের কল্যাণ-হস্ত- 

স্পর্শে, আমাদের শ্রমসাহায্যে পুনর্বার কার্যক্ষম হবার, নবকলেবর ধারণ 

করবার অপেক্ষা রাখে। 
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আভসম্পাতের মধ্য দিয়ে নয়, দোব-ন্রাট উদ্দ্টনের মধ্য দিয়ে নব ০ 

পরক্তু প্রেম ও প্রীতির অমৃত নিষেকে, আত্মত্যাগ ও পর্থপ্রতার অমোথ 

শকিতে-সেই পুরাতন, জীর্ণ শেয়াতরীটকে নুতন করে সাজয়ে তৃলবার 

কাজে আত্মনয়োগ কর। 

সহায় হবেন ভগবান, সহায় ততোন গণদেবভ।॥ , 

-3 আতি সংক্ষেপে, স্বমীীজর প্রথম ভাষণের এই মর্মকথ 

কিন্তু শুধু এহাটিই নয়। 
'ভারতের রত 

'বাস্তব জীবনে বেদান্ত 

'ভারতের ভাবষ্যৎ"... 

প্রভৃতি আরও তিন চারাঁট বক্তৃতা তান সেবার প্রদান করোছলেন 

তাঁর আগ্রময়ী বাণীর বাহবণার তপ্ত স্পর্শে আত্রসান্বং প্রাপ্ত হয়োছল 

মাদ্রাজ, ব্হুকালশীবস্মৃত অতীত এতিহ্য যেন নূতন করে তাব কাছে বিশেষ 

গৌরব যার বস্তু বলে প্রাতভাত হয়েছিল 

বস্তুত, সেবার নয়াদন মাত্র মাদ্রাজে অবস্থান করে সে প্রদেশবাসীকে-- 

নম শতাব্দীর দঈর্ঘপথ যেন আতিন্রম করিয়ে ছিলেন রাজি? 

গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতায় কুখ্যাত মাদ্রাজ_ তাঁর শাক্তপ্ণ* 'দব্স্পর্শে 

নবযুগের সংহদ্ধারে উত্তনর্ণ হয়েছিল যেন নয়াদিন মান্র সময়ে। 

নয়াদন পরে আবার স্বামশীজি যাত্রা করলেন জাহাজে বঙ্গোপসাগর পথে। 

এবার লক্ষ্য বাংলা, এবার লক্ষ্য বাংলার কেন্দ্রস্থান কলকাতা । 
সং ক রং সং 

বাংলা দেশ! 

তাঁর স্বর্গাদপ গরায়সী পূণ্য জন্মভূমি। সার মাটির সঙ্গে নাড়ির 
নগুড় সংযোগ ছিল স্বামীজির_সেই শ্যামসবস সোনার জল্মভূমি তাঁর 
বাংলা! 

একাঁদন দ্শদন নয়, প্রায় দ্বাদশ বংসর পূর্বে-একদিন একবম্বরে, 
৪ 
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“নগ্রপদে দন্ডকমণ্ডলুহস্তে কলকাতা আগ ক'রে, বাংলা দেশ ত্যাগ করে, 

সংসারের সকল সম্পর্ক নন করে পারব্রাজক বেশে, নিরুন্দেশ যাত্রায় 
বোঁরয়োছিলেন নরেন্দ্রনাথ ! 

সেঁদন, অন্ধকারে ঢাকা অজ্ঞাত ভাবব্যতের দীর্ঘ দিবসগাঁল নীরবে 

অপেক্ষমান ছিল সম্মুখে । 

আশা-নরাশার দ্বন্ৰে, নিশ্চত-আনা*্চতের ঘাত-প্রাতিঘাতে 

উদ্বেগাকুল। কেবল ভতরের প্রচণ্ড শাক্ত ও অটল বিশ্বাস আভিবাক্তর পথ- 
সন্ধানে মাথা কৃটে মরাঁছল সেদিন। 
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এই ছিল তখনকার মনের তীত্র আকাম্মার একমান্র প্রকাশ। কত 

কবে অথবা কীভাবে সমাগত হবে সেইদিন তা কেবল জানতেন ভাগ্যা বধাতা 

কেবল জানতেন সর্বকালদশ ঘাঁন সেই পুরুষপ্রধান। 

সসতি 

টা 

€ 9৩ 

আর আজ ! আজ দ্বাদশ বংসর পরে--মানবসমাজের অশেঝ সৌভা 

বশে 'সেইদিন', সেই ৭9০)০৫%%/" সাত হয়েছে সমাগত । 

কেবল বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবষেরি নয়, পরস্তু সমগ্র সভা- 

জগতের চিন্তাক্ষেত্রে আভনব আলোড়নের সাঁন্ট করে 

বস্তু থেকে ভাবে, 
স্কুল থেকে সৃক্ষেয, 
ভোগ থেকে ত্যাগে, 

মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে... 

যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে চলত করবার সার্থক প্রয়াসে নবষূগের 
উদ্বোধন করে স্বদেশের বুকে প্রত্যাগত আজ স্বামী বিবেকানন্দ। 

সমগ্র কলকাতা, সমগ্র বঙ্গদেশ আজ তাই নিজ বিজয় বীর সন্তানকে 

দেখবার জন্য, আভনান্দিত করবার জন্য মাদ্রাজের চাইতেও আঁধকতর উৎকণ্ঠায় 
উৎকশ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করাছল। 

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটি ক্ষিন্ধ, শিশিরক্লাত শীতের 
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প্রভাতে_ তপস্যাদনপ্ত, প্রস্তর স্বামীজি পদার্পণ করেছিলেন বাংলায়, 
মহানগরী কলকাতায় । 

এখন থেকে অর্ধ শতাব্দীকালেরও পূর্বেকার কথা । 

তখনকার কলকাতায় আজকের মত এত ব্যাপক কৃন্রমতা ছল না। 

আসলের চাইতে নকলের দাম তখনো এত বেশী উপরে ওঠোনি! 

ভূয়া প্রোপাগ্যান্ডা আর রোডও মারফত আত্মপ্রশংসার ঢক্কাননাদ তখনও 
মহানগরীর আকাশ-বাতাস আজকের মত দুঁবিত, বিষাক্ত ক'রে তেলে ন। 

কেবলমান্র প্রাণের একান্তক ব্যাকুলতা আগ্রহ ও শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত 

প্রেরণায় দলবদ্ধভাবে কোন সংকাজে এগয়ে যাবার শাক্ত ছিল এই মহানগরণর। 
লাউড্ স্পীঁকারের মারফৎ সতা-মিথ্যায় 'মাশ্রত আভসান্ষপূর্ণ নির্দেশ 

ছাড়াও দিক-ানর্ণয়ের সামথ্য ছিল তার। 

তাই, সেই পুণাশ্লেেক মনীষীকে দেখবার জন্য, সেই খাঁষকল্প, দেশ- 

প্রাণ মহাপুর্ষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য কলকাতার পথে পথে, 

চোরাস্তার সংযোগস্থলে, শিয়ালদহ স্টেশনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাজার হাজার 

নরনারীর বিরাট সমাবেশ ঘটেছিল সৌদন, স্বতঃস্ফৃর্তভাবেই-সংবাদপন্র 
আর রোঁডও প্রচারের সহায়তা ছাড়াই। 

ফলে-ফুলে, মাল্যেস্তবকে_আচ্ছাদত করেছিল তারা স্বামাঁজকে। 

ঘোড়া খুলে দিয়ে ছেলেরা নিজ হাতে টেনোছল তাঁর শকটখাঁন। অকুণ্ঠিত 
শ্রদ্ধায় সমগ্র মহানগরী যেন একযোগে প্রণাতি জ্ঞাপন করোছল সেই দেবতুল্য 
আগ্মমন্ত্র মনস্বীকে। 

এরপর-_ যথাসময়ে আহৃত হয়োছল আনূষ্তানক সংবর্ধনা সভা। 

শোভাবাজারের এক সুবিস্তুত প্রাঙ্গণে ছয়-সাত হাজার 'বাশম্ট পৌরবাসী 

সম্মিলিত হয়ে সভীক্ত মানপন্র প্রদান করোছল স্বামীজকে। 

একথা আমরা পূর্বে বলেছি, স্বামীজর উীক্তির বিবৃতিপ্রসঙ্গেই 
বলেছি, কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না স্বামী বিবেকানন্দ, কোন 

রাজ্যাবিজয়ী সৈন্যাধ্ক্ষও ছিলেন না [তানি। 

তথাঁপ, সেই পণ্টাশ বংসরেরও পূর্বেকার অর্ধজাগ্রত ভারতবর্ষেই 

সহম্্র সহস্র নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলিপুটে, ভক্তিবিনম্রচিত্তে এই সর্বত্যাগণ যতণঁকে 
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আঁতি অপূর্ব সম্মান দেখিয়েছিল, গভীর ও অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করোছল। 

সে ব্যাপারের মধ্যে ভারতোতিহাসের যে মর্মকথাটি ল.ক্কায়ত আছে-_তার 

আশা-আকাঙ্্ষার যে-মৃর্তাট গ্রকাশমান-- তাঁর দকে আধানক যুগের 

তরুণসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই সেই সব অকন্রম 

শ্রদ্ধাভিবাদনের 'কাণন্ৎ গবশদ বিবরণ আমরা প্রদান করলাম। অন্য কোন 

উদ্দেশ্যে নয়। 

কলকাতার পৌরবাসীদের প্রদত্ত মানপন্রের উত্তরে একাঁট দীর্ঘ বক্তৃতা 

প্রদান করেছিলেন স্বামীজি শোভাবাজারের সেই মহতাঁ সভায়। বাংলাদেশ 
তাঁর কণ্ঠানঃসৃত শাল্তবাণীর অমরছন্দ সেই প্রথম প্রত্যক্ষশ্রবণে শুনতে 

পেয়ে ধন্য হয়েছিল। 

ধর্মতত্বের কোন বিশদ ব্যাখ্যায় তান অগ্রসর হনান সোঁদন। ভাবী 

কর্মধারার বিস্তৃত কোন পাঁরকল্পনার কথাও উল্লেখ করেনান সে সভাতে। 

শুধু অকুণ্ঠিত প্রণাম জাঁনয়োছলেন নিজ মহান গুরুকে_যাঁর পাদস্পশে 

ধন্য হয়েছে বাংলা, ধন্য হয়েছে ভারতবর্ষ, ধন্য হয়েছে জীবধান্রী বসুধা। 

যাঁর পুণ্য আশীর্বাদ ও অন্রান্ত ইঙ্গিতে জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ খুজে 

পেয়েছিলেন তিনি স্বয়ং। আব অকীত্রম প্রীতি জ্ঞাপন করোছলেন পাঁরপূর্ণ 

অন্তরে প্রাণাপ্রয় তাঁর দেশবাসীকে, কলকাতার নাগারকদিগকে-যে কলকাতার 

ক্রোড়ে তাঁর জন্ম, যার ধূমধ্ঠালর স্পর্শে বারধত ও পুষ্ট তাঁর শৈশব- 

শরীর ।... 

তারপর, অকস্মাৎ বভ্রনির্ঘেষে সিংহ্বীর্য সেই বিরাট-পুরুষ সমগ্র- 

জাতির আ'ত্মিকশ।ক্তকে জান্ধুত করবার জন্য, অন্তরের সপ্ততৈজ উদ্দীপ্ত 

ন্রবার জন্য হেনেছিলেন যেন প্রচণ্ড আঘাত। 

কী সে ওজাস্বীনী ভাষা, কী সে মর্মভেদী আবেদন! স্তব্ধবিস্ময়ে 

'মাঁজকার ক্ষুন্দ আকাশে কানপেতেও সেই আমিতবীর্য-সম্পন্ন সনাতন বাণনর 

প্রীতধাঁন আমরা যেন শুনতে পাইী।. 

৯০01)010101) 07 00:177112-2156, 88100, 107 11)0 01776 

25 12101)1010715, 100 1010 2117 1687 1701,,, 



স্বামী বিবেকানন্দ ৫৩ 

তাঁমস্ররজনীর ভীতাবন্রস্ত দুর্বলতা দূরে নিক্ষেপ কর। 

এ শোন, “অভীরভীরাতি ঘোষয়াত বেদান্ত ডাঁণ্ডমঃ।.. 
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সৃতরাং, ডীত্রজ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নবোধত। 
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বাধা যত প্রচণ্ডই হোক, বিপদের ঘার্ণবাতা যত প্রবলতায়ই 
আত্মপ্রকাশ করূক- উন্নত মস্তকে ও নিভাঁকি প্রাতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হও। 

ভয় নেই। 
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এমান বাঁশন্ট সুর ও নতন ধরণের মহান বাতা, 4/)০০৫] 71০98006 

কয়েকাট স্াবখ্যাত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই সময় ঘোষণা করোছিলেন তিনি 

বাংলাদেশে, 

সে-সকল অব্যর্থ অমোঘবাণীব ফল ফলতেও অবশ্য বিলম্ব ঘটে নাই। 
বস্তুত, কতকাল, কতঘুগ ধরে পরাধীনতার গ্রুভারে মোহাচ্ছন্ন হয়ে 

ঘুমিয়েছিল বংলা, ঘুমিয়েছিল তামাম হহন্দ্স্থান। ভাবের নদীতে তার 
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জোয়ার আসত না, নবাঁকশলয়ে সাঁজ্জত হত না তার উদ্যান-বীথকার 
তরূলতা। 

আজ অকস্মাৎ সঞ্জীবনী মন্দের অমোঘপ্রভাবে সমগ্র জাতির জীবনে 

এসে গেল যেন বিপুল প্লাবন, উন্মত্ত জোয়ার। 

শিরায় শিরায় উফ-শোণিত প্রবাহে কর্মচণ্চল হয়ে উঠল যেন সার্য 

দেশ। ক্ষাণক উত্তেজনার কোন ফাঁকা কথা নয়, সামায়ক ভাবাবেগের কোন 
অর্থহীন আঁভব্যক্তিও নয়; পরস্তু, নিদ্রোথিত জাতির জীবন চণলতার 

সাত্যকার প্রকাশ সোঁট। উত্তরকালে, ধীরে ধারে তার রাজনোতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক প্রভাতি বাবধ সাধনক্ষেত্রে যে-শাক্ত ও উদ্বুদ্ধ চেতনা তাকে কঠোর 

আত্মত্যাগ ও মহান প্রযত্ণে নিযুক্ত করোছল- যার প্রভাবে বাধামুক্ত হয়োছল 
তার জয়যাত্রার দুর্গম পথ-সে শাক্তরই সার্থক উদ্বোধন ছিল সোঁট।... 
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এমাঁন *করে, কালেকালে-_ মহৎজীবনের নিচ্কাম প্রয়াসে ব্যম্টিগত ও 

সমাষ্টগত উন্নাতি যেমনভাবে সাধিত হয়েছে সর্বদেশে-তেমান করেই 

আকর্ষণে কর্মের পথে, আত্বমোতসর্গের পথে যাত্রা করবার জন্য এগিয়ে 

এসেছিল উদ্বদ্ধ উদার যুবকদল। জাতির প্রাতনিাধ হ্ছানীয় সেই খাঁটি 

মানুষের দল-যারা স্বামীজির আত প্রিয় প্রাণের বস্তু ছিল, দেশের ছিল 
ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা। 

ফলে, সেই তীব্র ও ব্যাপক কর্মেষণাকে সুসংহত করে ফলপ্রসৃপথে 

নিয়োজিত করবার জন্য এই সময় সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজন বোধ করলেন 

স্বামীজি, এবং আঁচরে অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে, গুরুভাইদের নিয়ে, উৎসাহ 
কমাঁদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের করোছলেন উদ্বোধন, যে মঠ ও 
ধীমশন বিশিষ্ট উপায়ে ব্যাক্তগত সাধনাকে জাতিগত সাধনার সঙ্গে করবে 
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একীভূত, বনের বেদাস্তকে ঘরের ব্যাপক কমক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 'বহজন, 
ৃহতায় বহহজন সুখায় যুগোপযোগন সঙ্ঘচক্রুূপে হবে ক্রিয়াশশীল। 

আজ অর্ধশতাব্দীকাল মধ্যে সেই সঙ্ঘেরই শাখা প্রশাখা পূর্ব 

গোলাধেরি এক প্রান্ত থেকে পাশ্চম গোলার্ধের অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তুত, 

লাভ করেছে। জনসেবার বাভন্ন পল্থার মধ্য দিয়ে, ভারতীয় অধ্যাত্ব- 

সাধনার মর্মকথা প্রচারের মধ্য দিয়ে আপনার সার্থকতাও সে বহুলাংশে 

করেছে সপ্রমাণ। 

কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় কথা,..অনেক বেশী আশার কথা এই 
যে, সেই সঙ্ঘেরও গণ্ড আতন্রম ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জল জীবনাদর্শ 

এবং বিবেকানন্দের দ্তবাণী আজ সমগ্র সভ্য জগতের চিন্তাক্ষেত্রে দৃশ্য ও 

অদৃশ্য পথে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। সাহিত্যে, দর্শনে 

কাব্যে প্রগাতির বিভন্ন ক্ষেত্রে তার সস্পম্ট নিদর্শন দেখতে পেয়ে আমরা 

বাঁস্মত হচ্ছি, আশান্বিত হাচ্ছি। যাঁদও তাদের বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান্ 
গ্রন্থে আমরা করতে পারাছ না। সুতরাং সে কথা এখন থাক। 

আমরা স্বামীজর বাংলাদেশে প্রথম পদার্পণের কথা বলাছলাম। 

১৮৯৭ খুনস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সে-কথা। 

ফেব্রুয়ারী থেকে মে- প্রায় তিন চার মাস কাল এই সময় তান বাংলা- 

দেশে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় মধ্যে বিরামহীন, বিশ্রামহীন প্রয়াসে__ 
কর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে ক্লান্ত-দেহ স্বামীজি কতকটা বিশ্রামের 

আশায় আর কতকটা উত্তর-ভারতে তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা 

করোছলেন িমশীতল হমাগারর 1দকে-১৮১৭ খবস্টাব্দের ৬ই মে 
তাঁরখে এবং পথে পথে, বাভন্ন স্থানে, 'বাভন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে 

অগ্রসর হয়েছিলেন। 

কলম্বো থেকে আলমোড়া--ভারতের দাক্ষণ সীমান্ত থেকে উত্তর সীমান্ত 
অবধি-_এমাঁন করেই প্রচারিত হয়েছিল তাঁর আঁগ্মময় যুগবাণী, ঝঙ্কৃত 
হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে জাতির সাধনা ও সঙ্কঞ্পের নৃতনতম আভব্যাক্তি 
ও ব্যাখ্যা। 
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সেই ব্রক্ষচেতনা, সেই সংপ্ত ভাগবৎ শাক্ত জাগ্রত করবার নরলস 

সাধনাই ধর্মসাধনা। এই তাঁর বাণীর প্রথম ও প্রধান সূত্র। ভারতবর্ষ সেই 
সাধনারই ভীত্ততে তার সকল প্রয়সকে গ্রাথত করতে, রূপায়িত করতে চৈষ্টা' 

করেছে ষুগে যুগে... 

ভূুমৈব সুখং নালেপে জুখমান্ত-_এই তত্বীট সমাক উপলান্ধ ক'রে 

পরমার্থের অব্যাহত আনন্দধারায় অবগাহন করবার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল 

থেকে সে জপ ক'রে এসেছে সেই একই মন্ত্র 

আনন্দং ব্রক্ষণো বিদ্বান মা বিভোতি কদাচন, 
মা বিভোতি কুতশ্চন।... 

রাজনৌতক কার্ত বা প্রাতিপাত্ত, সামারক আধপত্য বা প্রতাপ 

এসব কোনকালে ভারতবর্ষ তার জীবনের আদর্শর্পে গ্রহণ করে 'ি. 
ভাবীকালেও করবে না। 

17১01111081] 0107655 01 10010107)5 [9056] 0৪ 100৮0]. (176 

201195101) 01 0111" 1200. .81)0. 102 [0 0103১ 10 ত1]] 116৮০ 10০0. 

অতএব, ত্যাগের 1ভা্ততে, আর্তের সেবার মধ্য দিয়ে আত্মকশাক্তর 
[বকাশ-প্রচেম্টাতেই তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর বাকী যাঁকছ] 

প্রয়োজন তা স্বতঃই এসে যাবে। 

1২010111018 001 গন 501৮1০6১77০ 1110 117111018] 1092915. 

[11011516110] 111 11050 21121017013 810 1110 ০91 ৮৮11] 1209 
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109,5505 1070 0110 10161111 1)৮515--এই আমাদের ভাত্রতবর্ধ। 

তথাকাথত রাজনীতিতে আম বিশ্বাস কার না। 
(700 9770 01) ৪1 1715 0111৮ [00116109.,8]1 6150 15 991), 

সং সঃ সং সঃ 

শ্রদ্ধাহীন হয়েই, আত্মাবশ্বাস হারিয়েই পাঁতিত হয়েছে জাতি। নশচ- 
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স্বার্থপরতা আর সঙকীর্ণ মনোভাব আমাদের সর্বনাশ সাধন করেছে। সেই 
পাপ, সেই গ্লান স্খালন ক'রে - উদ্ধদ্ধ, পারশদদ্ধ হে অমৃতের সন্তানগণ-__ 

উতত্তষ্ঠত, জাগ্রত।... 

ভগবান ভগবান' ক'রে, ধর্ম ধম কারে কোন্ তুচ্ছ অর্থহীন সংসকার- 

পিহনে জুটে চলেছ ভারতের নদ্ধদ্ান্ট নরনারীর দল £ 

শোন বাঁল মরমের কথ।, জেশোহ জাব্নে সত্যসার, 

তর্ক আকুল ভনঘোর--এক তরী করে পাবাপার। 

তন্ত্-মন্্, প্রাণ-নিয়মন.-তাগ-ভোগ বাদ্ধির বিভ্রম 
প্রেম, প্রেম-এইমান্র ধন।... 

_সেই শুদ্ধ, কাম-গন্ধ-হীন প্রেমকে জাগ্রত কর অন্তরে । 

ভাস্বর-জ্যোতি ব্রহ্মকে প্রকাশ কর. িরাবরণ কর সাধনায়, আগামী 

পণ্টাশ বসরের জনা বিস্মৃত হও অনা সকল দেবতা, অনা যাবতাঁয় ভগবান; 

..আরাধনা কর. সেবা কর-সেই একমান্র দেবতাকে, যান 'সদা জনানাং হৃদয়ে 
সান্নিবিষ্টঃ:' যিনি নিত্য, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার 1১. 
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গৃকিয়ি সিচ্দল্না 
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জ্ঞানের আলো নিয়ে, শিক্ষার আলো 'নিয়ে...পল্লশীতে পল্লীতে গ্রামে 
গ্রামে ছাঁড়ঘে পড়। মনে রেখো, শিক্ষাই সর্বব্যাঁধর মহোৌষাঁধ। 

আবার শুধু ববশাক্ত বা জনসাধারণের উদ্দেশেই নয়, নারী-সমাজের 

উদ্দেশেও তাঁর অনুরূপ বাণী। 
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অন্যাদকে. ভারতবর্ষের যে আধ্যাত্মক এশ্বর্য যে সাংস্কীতিক সম্পদ 

একদা দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে- পাহাড়াঁগাঁর. মরু-কান্তার অতিক্রম ক'রে 
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তার সাধকগণ প্রচার করত-সেই অক্ষয়, অনবদ্য সম্পদ আবার হিংসামন্ত, 

সংশয়-ক্ষুন্ধ পৃথিবীতে বিতরণ করবার জন্য বাহর্গত হও, আর্য বংশধরগণ! 

নব্যবাংলার ভাব-সমৃদ্ধ-জীবন উত্তরসাধকগণ!... 
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নীরবে, নিঃস্বা্থভাবে অকপট অন্তঃকরণে ব্রতী হও, অগ্রসর হও 

'সাদ্ধ অবশ্য করায়ত্ত হবে। 
(02177) 9110 51161) 00 56620 ৮701] 800 00 100%9])406]" 

10001710016, [070 718106-110910176- ০ 01019 21255 1:01860016]', , . 

এই প্রকার তেজোদ্দীপ্ত বাণী আর আগ্নগর্ভ আবেদনের মধ্য "দিয়ে 
সচেতন করোছিলেন তানি জাতিকে, নিরলস কর্ম-সাধনায় প্রব্দ্ধ করোছলেন 

ভারত-ভারতণকে । ৃ 

তার জয়যান্রার সপ্তাশ্ববাহিত রথচন্র এমাঁন করেই স্বামীজির জীবন্ত, 
জলন্ত প্রেরণায়- উদয়াদগন্ত থেকে শুরু করেছিল তার এতহাসক আঁভযান৷ 
বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে। 

সঃ সং ক খু 

কলকাতা থেকে লক্ষেবী হয়ে, কাঠগুদাম ছঃয়ে, পেশছেছিলেন প্বামীজি 

আলমোড়ায়। আবার আলমোড়ায় কয়েকাদন থেকে বেরেলী হয়ে, মুরী হয়ে 

গয়োছলেন ভূস্বর্গ কাশ্মীীরে। 

কাশ্মীর থেকে পুনঃ লাহোর হয়ে ক্ষেত্রী, কিষেণগড়, আজমীঁড়, 

যোধপুর-_ এককথায়, প্রায় সমগ্র রাজপূতনা পরিভ্রমণ করে প্রায় ছয়সাতমাস- 

কাল অন্তে ফিরোছিলেন স্বামীজ কলকাতায়-১৮৯৮এর প্রথম দিকে, 

জান্আরাঁতে। 
৬৬ সং সঃ সঃ 

গঙ্গার -পাশ্চমকুল,_ 
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বারাণসসমতুল।৮_ 

সেই পশ্চিমকুলে বেল,ড় গ্রামে রামকৃষণ-সঙ্ঘ তখন তার নিজস্ব মঠ- 

বাটিতে হ্ছানান্তারত এবং সেইখানে শুরু হয়েছে সংগঠনের কাজ, মানুষ 

তৈরীর কাজ ।... 

[10097610001 070 10097-702020005 1/6-8)5106 ৪200 

017812060] 1000110117৮ ০6010001910. 

স্বামীজির যোগ্য গুরুভ্রাতাগণ নবাগত যূবক কমর্দের গ'ড়ে তুলবার 

কাজে আত্মীনয়োণ করেছেন তখন। ইউরোপ-আমেরিকা থেকেও ভগিনী 
দনবোদতা, মস. ম্যাকাঁলয়ড, প্রমুখ কমাদল-াঁরা ভারতবর্ষের সেবার জন্য 

আত্মোৎসর্গ করোছিলেন-_ তাঁরা অনেকে এসে পেশছেছেন। 

আলমোড়ার পাহাড়-ঘেরা শান্ত-নীরবতায় স্থাপত হয়েছে আশ্রম- 

'অদ্বৈত আশ্রম।” মাদ্রাজে, মুর্শিদাবাদে...কর্মকেন্দ্রু স্থাপনেরও চলছে 
আয়োজন। প্রাতাঁদন দলে দলে আসতে শুরু করেছে-বাভন্ন ধর্মের বাঁভন্ন 

বয়সের অসংখ্য নরনারী...দেশের দূর-দূরান্ত থেকে_ আর্ত যারা, পিপাস,, 

'জিজ্ঞাস্ যারা, 'বাভন্ন কল্যাণ-কর্মের নিম্টাবান সাধক যারা...তাদের চলছে 

আঁবশ্রাম আসা-যাওয়া । 

এক কথায়, বিশাল ভারতের সদ্য নিদ্রোখত সমান্টপ্রাণ_স্বামীজর 

ধনদেশের জনা, আশীর্বাদের জন্য_ উন্মুখ হয়ে তাঁর চারাদকে যেন সমবেত 

হতে শুরু করেছে। 

'তুই হাব বিরাট বটবৃক্ষের মত--তোর জীবনের যোজন-বিস্তৃত শাখা- 
প্রশাখার ছব্র-ছায়ায় শতকোঁট তাঁপত, আর্ত নরনারী আশ্রয় পাবে, শান্ত 

পাবে ।*_তদীয় উত্তর-জীবন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষের সেই যে ভাবষাদ্বাণী তা 

এখন বর্ণে বর্ণে সফলতা লাভ করেছে। 

চতুর্দকের এমান অনুকূল পাঁরাশ্থাীতির মধ্যেই বস্তুতঃ স্বামীজ পুন 
িরেছিলেন কলকাতায় ।...কিন্তু খুব বেশীদনের জন্য নয় এবারও । সব- 
শদ্ব-তিন চার মাস মান্র সময়ের জন্য। 

তারপর, কাঁতিপয় পাশ্চান্ত্য শিষ্যাশষ্যাদের নিয়ে, মৃখ্যতঃ তাদেরই 
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কার্করাঁভাবে শিক্ষা দেবার জন্য-আবার তান যাত্রা করলেন 'হমালয়ের 
্দকে-__আলমোড়া, নৈৌনিতাল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ।... 

স্বামীজি বলতেন,_“আমাদের দেশে বলে. পায়ে চক্কর থাকলে সে 
লোক ভবঘুরে হয়। তা, আমার পায়ে বোধ হয় সম্স্তটাই চক্কর । 

বাস্তবক্ষেত্রেও তাই দোঁখজীবনভোরই তান রমৃতা সাধু, যুগররত 
উদযাপনের জন্য জীবনভোরই তান পাঁরব্রাজক। তবু কিন্তু একথা মনে 

হয় যে, এবারক।র তাঁর হিমালয় যাত্রার উদ্দেশ্য প্রথমবার থেকে বহুলাংশেই 

পৃথক ছিল-_লক্ষ্যেও বটে, প্রণালীতেও বটে। তাঁর কমশ্রান্ত দেহমন 

হিমালয়ের স্তব্ধ-গওঙীর নীরবতার জনা যতই উৎসুক হয়ে থাকুক না কেন 
একালে-তথাঁপি সোঁট তাঁর এবারকার হিমালয় যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 

না। পরত, নিবোঁদতা প্রমূখ পাশ্চান্তা শিষ্য-শিষ্যাদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা- 

দানের জন্যই এবার_আতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই__কলধ্বানমুখর মহানগরী 
ত্যাগ করে, হিমালয়ের নিভৃত 'নিরালায় প্রবেশ করবার সঙ্কল্প করোছিলেন 
স্বামশীজ।-_ 

কর্মের বাহম্খনন আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত ও অনুকূল 
আবহাওয়ায় ধ্যান তপস্যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের একাট নূতন 

দৃষ্টিভঙ্গী দান করবেন, ভারতবষের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘা্টত ক'রে তার 

জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের অংশভ।গন করে দেবেন তাদের- এইটি ছিল 

স্বামীজর এবারকার হিমালয় যাত্রার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য ।... 
কথাটা আরও একটু বিশদ করে বলি। 

সংস্কারের সমাম্ট আমাদের এই ক্ষণভর্জুর জীবন। তাদের গ্রান্খিবন্ধন 
থেকে মৃক্ত হয়ে অনাসক্ত স্বাধীনতা লাভ-_সাধকমান্রেরই সুদ্ঢল'ভ জবন- 

স্বপ্ন। এদের মধ্যে আবার জাতিগত, ধমগিত ও ভাষাগত যে-সব সংস্কার 

সেগাঁল সমাধক দৃটমূল, রক্তের ধারার সঙ্গে সমাঁধক িজাঁড়ত। অথচ. সেই 
সব সংকারের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে একদেশের লোকের পক্ষে 
অন্য দেশের সেবাররত গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এক জাতির লোকের পক্ষে অন্য 

জাতির লোককে এঁকান্তিক প্নেহ-প্রণীতিতে আপন বলে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। 

সেইজনা, এই আঁত দ্ঢ় সংস্কার সমূহের বন্ধন থেকে পাশ্চান্ত্য শিষ্য- 
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শিষ্যদের মুক্ত করবার দুরূহ দায়িত্ব এই সময়াটতে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ 

করোছলেন স্বামীজ। 

কত গুরূুভার, কত জটিল সমস্যাসও্কুল, ভিতর-বাঁহরের কত বাধা- 

বিপাত্তপূর্ণ যে ছিল সে দায়ত্ব তা স্বামীজ সম্যক অবগত ছিলেন। 

তথথাঁপ অপারিহার্য কর্তব্জ্ঞানে নিজ অনন্যসাধারণ শক্ত এই কার্ষেই 

তান নিয়োজত করেছিলেন এইকালে। 
ভাঁগনন নিবোদতা তাঁর _-176 714৫3167 45 /96৫10 47278 

1028 ০01 9097)9 11/47,4977895 প্রভাতি অমর-রচনায় এ সময়ের অক্ষয় 

কাঁহনশ 'লাঁপবদ্ধ করে রেখে গেছেন-_ভাবাীকালের উত্তরাধকারীদের জন্য। 

নিত্য নৃতন তত্বের স্ফৃরণে- ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সাঁহত্যে, 

দর্শনে, পুরাণে, এীতিহাসক উত্থান-পতনে_ যেমন ভাবে যূগে যুগে আভব্যক্ত 

হয়েছে_তাঁর অভিনব নূতন ব্যাখ্যায় তাঁর ধ্যানাসদ্ধ, প্রোমক মন একান্তভাবে 

তৎপর হয়োছল এই সময়। 

গভীর ধ্যানতন্মতা তাঁকে সম্যক আশ্রয় করোছল। কোন্ মুহূতে” 

কোন্ তত্ব যে অকস্মাৎ উদ্তাঁসত হবে, উন্মোষত হবকে_তার কোন৷ স্িরতা' 

ছল না। 'তাঁন নিজেই বোধ কার পূর্বাহে সাঁঠিক তা জানতে পারতেন না। 
1কন্তু পার্থবতৰঁ সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে-সব তত্বৌপলন্ধির পরম মুহূর্ত 

গুঁলর জন্য অপেক্ষমন থাকত সবর্দা!... 

কী দিব্য আনন্দে, কী অপার্থিব জ্ঞানসন্তারে যে সমৃদ্ধ হয়োছল তাদের 

সেই আলমোড়া-নৈনীতালের 'বাঁচন্র দিনগুলি তা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ 
নয়। 

সহস্্দ্বীপোদ্যানের পূর্ববার্ণত দিনগুলরই আর এক অনুপম নূতন 
সংস্করণ ছিল যেন এখানকার 'দিনগুীল। ভাগনী নিবোদতার ভাষা একই 

উদ্ধত করে দি 
136800101] 1৮০ 1960]. 000 0855 01 0170 ৮681১ [0] 0015 

৮76 1008] 1085 19000]00 016 13011. ..০ 11৮0 19210 301010- 

11010 01 ০ 17000 11) (11101) 106 1010175 219 190107১8270. ০01 

119 7১6150719 ভা1)0 11)90179 90101) 19119, . 
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[0 111096 100 1196 10007) 9001) 17009, 119 15 21017101 

2100 5৮৮০6০1 810 10 00 1006 0121705 ০৮1) 079 100. 1) ৮0৩ 

[9], (695 996103 60 ০-7401,6090 / 7401,006 ! 140/৫- 

৫৪91, ,. 

তথাঁপ, এ সকল সত্তেও কিন্তু একথা সত্য যে, সেই একান্ত ধ্যান- 

তল্ময়তা ও নিরবাঁচ্ছন্ন অন্তম্খীনতার মধ্য 'দয়েও, সেই প্রশান্ত, 'বজন- 
প্রদেশে নিত্যনূতন উপলান্ধর মধ্যেও- ভারতবর্ষের চিন্তা তাঁকে উল্মাদ করে 

রেখোছল।... 
এই সময়, 
00019, 01770101000 17 1019 1)70850, [17018, 10626 11) 1015 [0011505.। 

ভাগনী নিবোদতা সেই অবস্থাঁটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করোছিলেন। 

111019, 05 1119 025-070817)) 111012, 25 1015 10101000060, ১. 

[6 785 £ 190) 10৮6], 1901 00001010010] 01 1715 2.0078.0101) 

75 119 101011)67-19110. 

ভাগনী 'িনবোদতা ছাড়া অন্যান্য দুচারজনের দু'একাট অনুরূপ 

উতক্তিও উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে- কিন্তু সে থাক.। 

আজ তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কেউ আর বড় জাঁবত নেই। 
ভারতের নবষুগের বিচিত্র ইতিহাসে এক 'বাশিন্ট অধ্যায় যোজনা করে আজ 
তাঁরা লোকন্তরে। 

শুধু পাথর পাতার অক্ষয় বন্ধনে বন্দী হয়ে_ তাঁদের যে-একাস্তক 

নিবেদন আমাদের কর্ণে এসে পেশছায়, আঘাত করে আমাদের মর্মমূলে__ 

তারই সকরুণ ধৰনির মধ্যে আজও আমরা যেন শুনতে পাই__ 
১৬801)1, 170৮ 1005 02 ০ 1161] 00]? 

09 11012১,,, 

ও ফা সঃ রং 

স্বামীজির সঙ্গে বারশালের স্বনামধন্য স্বগ্ীয় আশ্বনীবাবুর এই 
কালের সাক্ষাংকারটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাঁট এইরূপ £ 
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স্বামীজি তখন আলমোড়ায়। বৃম্টিধোত, পাঁরচ্ছল্ল আলমোড়ার 
আকাশতলে প্রসন্ন প্রভাত সোঁদন রূপালন ছটায় প্রাতিফলিত। 

স্বামীজির অবস্থান-সংবাদ পেয়ে মহাত্মা আঁশ্বনীকুমার তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে উপাশ্থিত। কথাপ্রসঙ্গে আশ্বনীবাবু প্রন করোছলেন 

স্বামশীজকে,-'সমগ্র পৃঁথবী আপাঁন পারভ্রমণ করেছেন স্বামীজ! লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর অন্তরে অপূর্ব ধর্মভাব সেই সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত করেছেন। 

কিন্তু আমাদের দুঃখিনী জল্মভূমির মুক্ত কোন্ পথে তা কি আপাঁন "স্থির 
করতে পেরেছেন 2, 

-নূতন ক'রে আমি কিছুই "স্ছর কারান আঁশ্বনীবাবু,- উত্তর 

করোছলেন স্বামন বিবেকানন্দ,_তবে বহু চিন্তা ও আঁভজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে 

আম পেশছোছি যে- ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড...৫7৫ 287 
6858706 ০] ০7 0877. . .আমাদের যা-কছদ প্রগাতি-প্রয়াস তা এ ধর্মের 

মধ্য দয়ে আর সত্যের আশ্রয়েই করতে হবে। 

অন্যথা ব্যর্থ হবে পাঁরশ্রম, পণ্ড হবে সবাঁবধ চেষ্টা। 

_-কিস্তু, কংগ্রেসের কর্মপন্থায় কি আপনার কোন আস্থা নেই 2-_ 

“কছমান্র না, উত্তর করোছলেন স্বামীজ। 'ভারতের প্রাণশাক্তর' 

আধার-স্বরূপ যে অগণ্য জনসাধারণ-_যাকে 40835 বলা হয়ে থাকে, তাকে 

জাগ্রত করবার, উন্নত করবার চেম্টা না করে_ কেবলমান্র কতগ্যাল প্রস্তাব পাশ 

করলেই কোন কাজ হবে এ আমার বিশ্বাস নয়।, 
11 076 0০9281555 00905 81011011510] 07610125595 1 

1085 170 551101)8,01),, 

তারও কতকাল পরে, কত বংসর অন্তে_ গণসংযোগ স্থাপনের 

প্রয়োজনীয়তা উপলান্ধ করোঁছল কংগ্রেস এবং সেই পথে কথণ্িং অগ্রসর! 

হয়েই প্রভূত শাক্ত অর্জন করোছল সে উত্তরকালে। জাতির আধুঁনক কালের 

দ্ুত-পাঁরবর্তনশীল ইতিহাসে সে-কাহনী 'লাঁপবদ্ধ আছে। 
ধর্ম বলতে কোন বিশেষ মতবাদকে তান বোঝাতে চান কিনা_ এ 

প্রনও অশ্বিনীবাব এই সময় স্বামীজিকে করোছিলেন। 

উত্তরে বলেছিলেন স্বামীজি,_ 
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' সকল মতবাদের অপারিসর গণ্ডী আঁতিন্রম করে,...সকল ধর্মের 
আনুষ্ানক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে...এক উদার, সার্বভৌমিক, যুক্তিসহ, 
সর্বমত-সমঞ্জসা মানবধর্ম নিজ জাঁবন।লোকে প্রাতজ্তা করতে শ্ত্রীরামকদেব 

আবির্ভত হয়েছিলেন এ-যুগে। আম সেই কথাটই পাঁখবীর বুকে প্রচার 
করতে, প্রীতষ্ঠা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেলাম। 

আমার মতে-ধর্ম অথই শাক্ত। 
11179 '611010]) 7৪৮ 90০5 00% 100196 50761160100 ৮06 

11687 15 110 17611101) 100 1016-1)০ 1 01 01০ [01981)19109,05, 06 

(978) 07 0)6 73179591921, 36001150115 00110107817 100্1)1106 

19 76869] 0127) 507010560,,-, 

[০1১9 %5 96]) %5 0)০ 9068) 21)0 25197098025 09 ৪15, 

_এই-ই ধর্ম। 

এই কালের আরও দুীতনটটি ঘটনা- ক্ষদ্র হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
বলে আমরা এখানে উল্লেখ করব,_ 

প্রথম ঘটনাটি,_-তাঁর আঁতাবশ্বস্ত সাঙ্কোতিক লেখক গুডূ্-উইন, যাকে 
তানি সয়েহে 'মাই ফেইৎফুল গুড্্-উইন' বলে উল্লেখ করতেন-_তাঁর আকাঁস্মক 
মত্যু। 

এ-মত্যু স্বামীজিকে গভীরভাবে ব্যাঁথত করোছিল, আলো ড়ত করোছিল। 

দ্বিতীয় ঘটনা, তদীয় আতি বিখ্যাত 6 £6 49107 শীর্ষক 

কবিতা রচনা । তাঁর এই কালের অন্তজাঁবনের 'বাঁচত্র চিন্তাধারার একাঁট 

বাশিম্ট পরিচয় বহন করে এই কবিতাটি অমরত্ব লাভ করেছে। 
তৃতীয় ঘটনা--তাঁর অমরনাথ-ক্ষী্রভবানীর গুহামন্দির দর্শন। 

সেপ্টেম্বর মাসের ন্রিশে তারিখ একেবারে নিঃসঙ্গ, কৌপান-সম্বল 
স্বামীজি সেবার ক্ষীরভবানীর দুর্গম গূহামান্দির দর্শনে যাত্রা করেছিলেন 
এবং প্রায় সপ্তাহকাল নিজনবাসের পর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন শিষ্যবর্গের 

মধ্যে। 
1কন্তু, ক্ষীরভবানীর মান্দরের একান্ত অপ্রত্যাশিত অথচ আত স্পন্ট 
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এক দৈববাণ-_তাঁর অন্তরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করোছল, বিশেষ ভাবাস্তর 

আনয়ন করোছিল। 

শিক্ষাদাতা ও আচার্ধ বিবেকানন্দের প্রচ্ছন্নতার অস্তরালে অখন্ডের 

ঘরের জ্যোতিঘনতনু যে-দেবাঁশশ_ শ্রীরামকৃষ্ণের নিদেশে এতাঁদন ছিল আত্ম- 

গোপন ক'রে-,আজ অকস্মাৎ সেই দৈববাণনীর প্রভাবে সে-যেন চোখ মেলে 

তাঁকিয়োছিল।' 

বহ্দিন-বিস্মত তাঁর আঁতীপ্রয় সেই সুর-তরঙ্গটি অস্তরের অন্তঃস্ছলে 

চকিতে যেন পুনঃ জাগ্রত হয়েছিল এক অপরুপ করুণ মুহ্নায়... 

মন চল নিজ নিকেতনে, 

সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে 

ভ্রম কেন অকারণে 2... . 

ক্ষীরভবানীর মন্দির থেকে ফিরে এসেই তাই তিনি বলোছলেন, 
“কমাঁ বিবেকানন্দ, নেতা বিবেকানন্দ, গুরু বিবেকানন্দ মরে গেছে_আর্ 
ফিরছে না! 

মহামায়ার জয় হোক, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আম তাঁর দাস... 
তরি চরণাশ্রত সন্তান মান্র। 

চা সা চে ষং 

এমাঁন করে, হিমালয়ের প্রশান্তগান্তীযের মধ্যে- শ্রীনগর, আলমোড়া, 

নৈনিতাল প্রতাতির শব্দহীন ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে পাশ্চাত্য কমাঁদের শিক্ষা- 
দান ব্যপদেশে প্রায় ছয়মাসকাল এক অনুপম জীবন যাপন ক'রে-- 

১৮৯৮-এর একেবারে শেষাঁদকে ফিরেছিলেন স্বামীজি কল্কাতায়। আর 
সেই সময় থেকে ১৮৯৯-এর জুন মাস অবাঁধ__সঙ্ঘের নিজস্ব বাটীতে, 
বেলুড় রামকৃফ্-মঠেই 'তাঁন অবস্থান করেছিলেন। 

তদীয় জাঁবনচারতকার এই কালের অধ্যায়টকে_ 13290728222 

ঠ৫3 08 28079" বলে আভাহত করেছেন ।... 

সঙ্ঘের কার্যাবলী তখন আরও বিস্তাতি লাভ করেছে। 
ঢাকা, কাশণ প্রভৃতি ক্ছানে কেন্দ্র প্রাতাষ্ভঠত হচ্ছে বা হয়েছে, ইংরোজ 

& 
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ও বাংলায় তিনটি মাসিক পান্রকা বেদাস্তের উদার মতবাদ প্রচারোদ্দেশে 

প্রকাশিত হয়েছে। 
সুতরাং অনেকটা নিশ্চস্ত মনে, বহুলাংশে তরুণ ব্রহ্মচারীদের 'শিক্ষা- 

দানের কাজ হাতে নিয়ে-প্রিয় গদুরদভাইদের সাহচর্ষে, “176 148 ০%% 
?৫০19--সম্পূর্ণ আপনভাবে ভদ্রতা-অভদ্রতার সকল আদব-কায়দা বর্জন 

করে, যাকে ইনূফরম্যাল বলে, সেইভাবে কতগুলি দিনযাপন করবার সুযোগ 
এই সময় স্বামীজি পেয়েছিলেন বহুকাল পরে। 

বস্তুতঃ, বাহ্যিক নিয়ম-আচার, যা তিনি কোনাদন বরদাস্ত করতে 

পারতেন না-অথচ পাশ্চাত্তের কর্মক্ষেত্রে, কতকাংশে হলেও, মেনে চলতে 

হত- সেগুলির পাঁড়াদায়ক বেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে- শ্রীরামকৃষ্-বিগ্রহ- 
শোভিত বিশ্বধর্ম মৃহামন্দিরের পাদপাঁঠে_অব্যাহত নিশ্চস্ততায় কেটোঁছল 
তাঁর এই সময়ের দিনগুলো । 

তাঁর জীবনাখ্যায়িকায়, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ নামক গ্রল্থে-এ জীবনের 

পরিচয় আছে।... 

ইতিমধ্যে আবার, ইংলপ্ড-আমোরকার কর্মক্ষেত্র বহুধা প্রসারিত 
হয়েছে। নূতন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উৎসৃক ও জিজ্ঞাস নরনারী দিনে 

দিনে, বর্ধিত সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে বেদান্তের বার্তা শুনবার জন্য, গ্রহণ 

কররাব জন্য। 

স্মতরাং এই কালে, আর একবার ওদেশে যাবার জন্য--পুনঃ পুনঃ 

তররত্য কমা, শিক্ষার্থা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়শ বন্ধবর্গ বিশেষ আহ্বান 
জানাতে লাগলেন স্বামীজকে।... 

স্বামীজিরও শরীর তখন দর্ঘকালের পাঁরশ্রমে ভগ্নপ্রায়, সমদযা্রায় 
স্বাস্ছ্যেরও কিছু উন্নাত হতে পারে চিকিংসকগণ এইরূপ আভমত প্রকাশ 
করেন। 

ফলে, ১৮৯৯ খস্টাব্দের ২০শে জুন-_গুরুভাই স্বামী তুরায়ানন্দ ও 

ইউরোপ-আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কাজেই মোটের উপরে, প্রায় আড়াই বংসর- 
কাল এই সময় তান ভারতবর্ষে অবস্থান করোছলেন_-১৮৯৭ খস্টাব্দের 
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প্রান্ত থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যভাগ অবধি। এবং সেই আড়াই বংসরেরই আত 
সখক্ষপ্ত একটি বিবরণ এ পর্যায়ে আমরা বিবৃত করতে চেম্টা করলাম। এর 

যথার্থ তাৎপর্য, জাতির নবজাগরণের হীতহাসে এর সাঁত্যকার মূল্য ও গুরুত্ব 

আজও সাঁঠক নিণাঁতি হয়ান। ভাবীকালের এীতহাসক নিরপেক্ষ ও 
সায়োন্টাফক্ মন নিয়ে যথাসময়ে তা নিরূপণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।... 

আমরা পর্যায় শেষে শুধু এইটুকু বাল যে,_আমাদের' ব্যম্টি ও সমাম্ট- 
জীবনের চলার পথে যে-পন্টাশ বংসর কালকে আমরা সবেমান্র পিছনে ফেলে 

এলাম- সেইকালের রাজনীতি, সমাজন্ীতি, শিক্ষা, সাহত্য, শিল্প, জন- 
'জাগরণ- প্রভৃতি বাবিধ ক্ষেত্রে আমরা যতটা অগ্রসর হয়েছি, যা-কিছ সৃন্টি 

করতে পেরেছি তার প্রেরণা ও নিদেশি_ এই ক্ষণজম্মা মনষীর মহত্জনীবনের 

মহত্তর সাধনা থেকে- প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ__ আমরা আহরণ করোছলাম 

এই আড়াই বৎসরের মহামূল্যবান সময়টিতে। নৃতন সূর্যের স্বর্ণরাশম 

পারে-তার জন্য বিভন্ন দিকের বাতায়নগূলো উন্মুক্ত করোছলাম এই 
কালেই। 

উৎসুক ও জজ্ঞাসমন, নৃতনষূগের তরুণপাঠক-_অনুসন্ধানে সে 

তত্বকে আধগত করুক, উপলান্ধ করুক_এই আমরা আকাঙ্ক্ষা কাঁর। 

রং চে ০ ঞঃ 

অগণ্য মাণখণ্ডে-গ্রাথত বিবেকানন্দ-বাণীর মালাখান স্বজ্পায়তন 

নয়। তার থেকে চয়ন ক'রে_ দুশট-চারাঁট রত্বগুঁটিকা আহরণ করা সহজ- 
সাধ্যও নয়। কিন্তু তাঁর অক্ষয়, অশরীরীবাণী সতত ব্যোমপথে সণ্ণরমান,. 

অদৃশ্য লিাপতে আকাশগান্রে অনস্তকালের জনা খোঁদিত। 

উৎসক দৃম্টিমেলে যাঁদ তাকিয়ে দোখ, তবে দেখতে পাব... 

আকাশে-বাতাসে আজও দীপ্যমান আঁনর্বাণ তাঁর বাহৃবাণীর লোহিত 
1লখা। 

অবাহত হয়ে যাঁদ শ্রবণ করি, তবে শুনতে পাব,... 

প্রাণশক্তিতে ভরপুর তাঁর জাগরণমন্ত্ের গন্তীর নাদ। 
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অর্ধশতাব্দী পর্বে একদা যেমনটি ঝত্কৃত হয়েছিল...আজও তেমাঁন 
বঙ্কৃত হচ্ছে তারা। 

'মৃতব্যক্তি পুনারাগত হয় না, গতরান্রি পানর্বার আসে না...বিগতো* 

চ্ছবাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না। জাঁবও দুইবার একদেহ ধারণ করে 

না। অতএব, অতাঁতের পূজা হইতে আমরা তোমাদগকে প্রত্যক্ষের পূজায় 
আহবান করিতেছি, গতীনুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত়্ে আহবান কারতোছ-_ 

লুপ্ঠপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শাক্তক্ষয় হইতে সদ্যানার্মত বিশাল ও সান্নিকট 
পথে আহবান করিতোছ_ব্বাদ্বিমান বৃিয়া লও... | 

'আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পত্র, প্রভুর লীলা-সহায়ক...এই বিশ্বাস হৃদয়ে 

দঢভাবে ধারণা কাঁরয়া কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। মাভৈঃ ... 



[ চতুর্থ পর্যায়] 

স্বামীজর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যান্না_ইউরোপের পথে আমেরিকায় 

এবারকার জাহাজ 'গোলকুণ্ডা?। 

খাঁদরপূর ডক্ থেকে নোঙ্গর তুলে, গঙ্গার বুক চিরে, বঙ্গোপসাগর 

আতন্রম করে, _ মাদ্রাজ ছ;য়ে, সিংহল ছঃয়ে,-দূর ইউরেপের উদ্দেশ্যে, 
ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে _-পাঁড় জমিয়োছল 'গোলকুণ্ডা'। 

১৮৯৩ খাঁস্টাব্দে বোম্বাই বন্দর থেকে অখ্যাত, অপাঁরাচত ও একক 

সন্যাসীর সেই প্রথম পাশ্চান্তাযাত্রার 1দনাটর সঙ্গে আজকের বিশ্বীবশ্রুত, 

আচার্য বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার সেদেশে যান্রার কতই না প্রভেদ, কতই না 

পার্থক্য ! 

সোৌদন জীবনের বিশেষ ব্রত উদযাপনের তীব্র উৎকণ্ঠায় তপ্তশোণত 

প্রবহমান ছিল ধমনীতে। আঁনার্দন্ট পথের দ্যার্নরীক্ষ্য দুরপ্রাস্ত থেকে__ 
রহস্যময় ভাবষ্যতের আহ্বান ছিল অনূপেক্ষণীয়। 

আর আজ? আজ জীবনের কর্ম পাঁরসমাপ্ত প্রায়, যূগব্রত বহুধা 

উদ্যাঁপত। 
আজ তাই সাক্ষীর্পে, বহূলাংশে অনাসক্ত, দ্রষ্টারূপে-শাস্ত সমাহিত 

মনে ভেসে চলেছেন স্বামীজি__ 
“সুখদৃঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো?। 
গং ষং ফু রং 

জুন মাসের ২০শে তারিখ খাদরপুর ডক. ছেড়ে জুলাই মাসের 
৩১শে তাঁরথ ইংলন্ডে পেশছেছিল জাহাজ ।_ 

সুতরাং মোটের উপর একমাসেরও কিছু বেশী কাল- এ যাত্রায় 

সমূদ্রের বুকে কেটেছিল তাঁর। 'বাচত্র চিন্তা ও বিচিত্র আভব্যাক্তর অপূর্ব 

সম্পদ-সমদ্ধ_ািগ্ধ, মধুর ও আনন্দোজ্জবল ছিল সে দুর্লভ 'দিনগুলা। 

স্বামীজর ়াজের হাতের লেখা রোজনামূচা ঢঙের পাৃস্তকা 
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প্পারব্রাজক' আর ভাগনী নিবোদিতার সুবিখ্যাত ?/2 74997 ৫৪ £ 

৪০১ 7787 গ্রন্থে এ দিনগ্াঁলর ধবশদ বর্ণনা দাপিবদ্ধ আছে। 

'পাঁরব্রাজকের ' পাঁরচয় প্রদান প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখোঁছলেন-_ 

“তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যাবহীন নহে। কিসে ভারতের বর্তমান অমাঁনিশার 
অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জবলতর বর্ণে উত্ভাঁসত হইবে-_এই 
চিন্তা ও চেম্টাই তাঁহার প্রাতি পাদাবক্ষেপের মূলে । আবার ভারতের দুর্দশা 
কোথা হইতে আসিল, কোন্ শাক্তবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা 

সে সপ্শাক্ত নাহত রাঁহয়াছে এবং তাহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই 
বাকি, এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষাস্ত দৌখিবে, 

তাহা নহে; কিন্তু বদ্ধপাঁরকর যাঁতি_ স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়া মীমাংধীসত বিষয় সকলের সত্যতাও যথাসন্তব প্রমাণিত কাঁরয়াছেন, 
তাহারও নিদর্শন পাইবে ।-_কিন্তু সে-বিষয়ে যথাসময়ে আমরা আলোচনা 
করব। রন 

এদিকে, নিঃসীম সম্দ্রের বুকের উপর 'দয়ে, সুয়েজখালের মধ্য 

দিয়ে লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর আঁতিক্রম করে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছিল 
জাহাজ ।__ 

প্রাচীন-যুগের বহুবিচিন্র সভ্যতার কেন্দ্রন্ছলসমূহের পার্খ্খ দিয়ে অগ্রসর! 

হতে হতে-সে-সব বহদিনবিস্মত অতাঁতয্গের রহস্যময় গর্ভগৃহে এ-সময় 

ডুব দিয়োছলেন যেন স্বামীজ। 

সেই পিরামিডের দেশ সেই হিকৃস বংশ, ফ্যারাও বংশ, টলেমি বংশের 
প্রাচীন ভূমি,... 

সেই আরবদের দুস্তর মরূ-প্রান্তর । 
অদ্ভুত-দৃন্টি, অন্তুত-চলন-_অনবর্দ্ধ স্বাধীন হাওয়ার উদ্ধত আরব... 

আর তাদের মর্বালুকার কঠিন শুন্কদেশ! 

আরও এাঁগয়ে,...প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের সংযোগ-পথ সুয়েজখালের মধ্য 
দিয়ে ভূমধ্যসাগর । 

যে ভূমধ্যসাগরের তটভুমে নানাবর্ণের নানাজাতির মহাসংমিশ্রণ ঘটেছে 
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মিশরে, এশিয়া-মাইনরে, গ্রসদেশে-ফানিশিয়, ফাঁলাস্টন, ইহন্দা, 

বাঁবিল, আসারিয়, ইরাণী যে-সকল সভ্যতা কালের বুকে চরণ-চিহন শ্ছাপন 

ক'রে বিলীন হয়ে গেছে, প্রাচীনা পৃথিবীর প্রাচীন কাহনীর সে-সব দেশ! 

স্বামীজ বলোৌছলেন, “গল্প নয়, সত্য; সে-সকল প্রাচীন দেশ 
কালসাগরে প্রায় বিলীন হয়েছিল। যা-কিছু লোকে জানত, তা প্রায় প্রাচীন 

যবন এীতিহাসিকের অদ্ভূত গজ্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল নামক য়াহন্দী 
পুরাণের অত্যদ্ভূত বর্ণনমান্র। 

এখন পুরানো পাথর, বাড়ীঘর, টাঁলিতে লেখা পধাঁথ...আর ভাষা* 

বিশ্লেষ শতমুখে গল্প কোরচে। এ গল্প এখন সবে আরন্ত হয়েছে, এখনই 
কত আশ্চর্য কথা বেরিয়েছে, পরে ক বেরুবে কে জানে 2. ৃ 

সেই-সব আঁতি পুরাতন কালের দেশগ্যালর 'বনরাঁজনালা প্রান্ত দিয়ে 

এগিয়োছিল জাহাজ-_আর সঙ্গে সঙ্গে মৌন, স্তব্ধ অতীত মুখর হয়ে উঠৌছল 

স্বামীজির কাছে। মাঁটর বকে, পাথরের বুকে সুপ্ত যে-সব চমকপ্রদ 

কাহনী, করূণ গাথা তারা কথা বলতে শুরু করেছিল তাঁর কর্ণমূলে। 

জীবধান্রী পৃথিবীর বুকে কত বিচিত্র বর্ণের, কত বিচিত্র দৌহক ও 
মানাসক বৈশিম্ট্যের_-কত অসংখ্য নরনারীর আনাগোনা ঘটেছে যুগে যুগে, 

মহাকালের অন্তহীন বেলাভূমে শতাব্দীতে শতাব্দীতে আঁঙ্কত ও বিল-প্ত 

হয়েছে কত সংখ্যাহীন তাদের চরণচিহ।... ৃ 

আজ তাদেরই সূক্ষতম বিশ্লেষণে, গুড় নাঁহতার্থের আঁবশ্রাম উদ্ঘাটনে 
একান্ত তৎপর হয়েছিল স্বামীজির মন এবং তাদেরই মধ্য 'দয়ে তাঁর বহুমুখন 

প্রীতিভাদপ্ত জীবনের আরও একটা দিক যেন প্রকাঁটত হয়েছিল__এই জাহাজ- 
যান্নার দিনগুলিতে ।... 

আবার, কেবল অতীত 'দিনের বিল:প্ত কাঁহননীর রহস্যচ্ছায়ার মধ্যেই 
নয়, দুর দূর্ণিরক্ষ্য ভবিষ্যতের কাক্ষমধ্যেও তাঁর অলোক-দব্যদষ্ট প্রসারিত 

হয়েছিল এই কালে। বিশেষ করে....সর্বভাবে নিঃস্ব যারা, সবদকে উপেক্ষিত, 

লাঞ্চিত যারা, বর্ণাধকারে চিরপদানত যারা- যাদের দুঃখ ও বেদনা চির 

দুর্বিসহ ছিল স্বামীজির কাছে--সেই তথাকাঁথত 'ছোটজাত'দের ভাবীকালের 
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চিন্রও যেন রূপ পারগ্রহ করেছিল তাঁর তীক্ষ[দৃন্টির সম্মুখে । আর তাঁর 
অননৃকরণণীয়, আগ্রগর্ভভাষায় সে-সব তান প্রকাশ করোছিলেন। 

্রত্যক্ষদ্রম্টার সে 'দ্বিধাহীন, সংশয়হাীন নির্ঘাত ডীক্ত আজ বাস্তবে 
রূপায়িত।- 

মানবীয় সভ্যতার প্রগাতি পথে_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রমুখ চতুবর্ণের আঁধকার 

পর্যায়ক্রমে চলে এসেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের ষুগ অতাঁত হয়েছে. অতত 

হয়েছে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যূগ।..বৈশ্য প্রাধান্যে-নিয়ামত আজকের পাঁথবাঁ_ 

অর্থশক্তির কুক্ষিগত । 

কিন্তু এরও পাঁরবর্তন আসন্ন ।' ধরে ধারে প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মেই 
আসছে, আসছে সেই মহাবিবর্তন।... 

জাগবে, শূদ্রশাক্ত জাগবে, গণশক্তি জাগবে । সেই বিপুল জাগরণযৃগ 

গত দ্রুত এগয়ে আসছে'আনবার্য গাঁততে আসছে। আকাশে কান পেতে 

সুস্পন্ট তার পদধান আঁম শুনতে পাচ্ছি।... 
রঙ সণ % ফ 

এখন থেকে কতকাল পূর্বেকার এই আখ্যায়িকা, বিগত শতাব্দীর শেষ 
দশকের কথা এসব। তখনো আধুনিক সাম্যবাদের জল্মকথা মানবের দূর 

কল্পনায় নীহাটরকাপুঞ্জের মত অস্পল্ট ও ক্ষীণ। 

বল্শেভিজমূ. কমন্মনিজম্ প্রভৃতি আধুনিক মতবাদ তখনো ভবিষ্যতের 
কুক্ষিমধ্যেই নিথর হয়ে ঘযীময়ে আছে।... 

সেই তখনকার অস্পম্টতার জগতে দাঁড়য়েই ঘোষণা করোছলেন 
স্বামীজি এসব অন্রাস্ত ভাবষ্যদ্বাণী। হীতহাসের কী সুগভীর জ্ঞান ও 
প্নেষণণ দৃষ্টি ষে তাঁর ছিল এ জাতীয় বহু উক্তি থেকে তারই ঈষল্মান্ত 
পাঁরচয় আমরা পেয়ে থাঁক। 

আবার, এসব উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কোঁট কোটি নরনারীর 

জন্য হদয়-রক্তে-ীসণ্িত সৃগভাঁর সমবেদনার বাণী, আশা-উৎসাহের শাক্তপূর্ণ 

ভবিষ্যদ্বাণীও এইকালে উদ্গণত হয়োছল তাঁর কণ্ঠ থেকে।... 

হায়! উচ্চবর্ণের পূর্প্রুষগণ দখানা দর্শন লিখেছেন বলে, 

দশখানা কাব্য লিখেছেন বলে_-তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে। আর 
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ষাদের রৃধিরমতরাবে, মনূষ্যজাতির যা-কিছু উন্নাত--তাদের কথা কে বলে, 
কে ভাবে? িস্তু অলঙ্ঘ্য কালের বিধান, চক্রাকারে নিয়ত 'বঘযার্ণত মহা- 
কালের রথের চাকা । 

বিলুপ্ত হবে, নিঃশেষে, নিশ্চিহ্ন হয়ে বিলংপ্ত হবে উচ্চবর্ণের জবর- 

দাণ্তর বশেষ আধকার। ন'ম-মান্র-অবশেষ আভিজাতকৌলীন্যের দীর্ঘকালের 

অত্যাচারের কলঙ্কলেখা অপসারত হবে পাঁথবীর বুক থেকে ।*.. 

উদ্বোধন" পন্রিকার সম্পাদককে উপলক্ষ্য ক'রে ভারতের শ্রমজীবীদের 
উদ্দেশ্যে 'পারব্রাজকে'র পৃচ্ঠায় 'লীখত তাঁর সেই অব্র্থ বাণী আজ শুধু 

ভারতেই নয়, বংশ শজব্ধীর ঝঞ্চাক্ষূনধ পাঁথবীর সর্বত্র প্রাতিধবানত,_- 

দেশকালোপযোগণী ভাবে 'বাভন্ন মহাদেশে বিপুল বিব্রমে ক্রিয়াশীল। 
“এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা-তোমরা' 

ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল লহুঙ্, লঙ লিট সব একসঙ্গে। 

ভাবষ্যতে তোমরা শূন্য-তোমরা ইং, লোপ, ল:প্। ভূতভারত শরীরের 
রক্তমাংসহীন কঙকালকুল তোমরা । ধূলিতে পাঁরণত হয়ে বায়ুতে মিশিয়ে 
বাও শূন্যে বিলীন হও। আবার নৃতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল 

ধরে, চাষার কঁটর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি _মেথরের ঝুপাঁড়র মধ্য 

হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার পাশ থেকে...বেরুক 

কারখানা থেকে, হাট থেকে. বাজার থেকে । বের্ক ঝোড়, জঙ্গল, পচ্ছাড়- 

পর্বত থেকে। 

এরা সহত্র সহম্ বংসর অত্ন্চার সয়েচে তাতে পেয়েচে অপূর্ব 

সহিষুতা ।... 

এত শান্ত, এত প্রীতি, এত ভালবাসা_এত ম্খঁট বুজে 'দনরাত 

খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম! 

অতাঁতের কগকালচয়...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকার ভাঁবষ্যং ভারত! 

তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাও অদৃশ্য হয়ে যাও। 

কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার ষ্বাই বিলীন হওয়া অমাঁন শুনবে 

কোটি কোট জশমৃতস্ন্দী ন্রেলোক্য কম্পনকারণ ভাঁবষ্যং ভারতের উদ্বোধন 

ধবান--ওয়াহ গর কি ফতে'।'. 
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শুধু এই নয়,-সঙ্গে সঙ্গে আরও কত পৌরাণিক কাহিনী-বাভন্ 
ধর্মের, বিভিন্ন মতবাদের উদ্তব, প্রসার ও অবদানের কত মৌলিক, অনবদ্য 
বিশ্লেষণ- প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য জীবনাদর্শের কত ব্যাপক তুলনামূলক সমালোচনা 
_এই কালের সমুদ্র-যান্রাকে যে অমূল্য করোছিল সহযান্রীদের কাছে তা 
বলবার নয়। 

কখনো কখনো আবার,-ভারতবর্ষের যে-সব বিরাট আধ্যাত্বপুরূষের 

সংস্পর্শে যাবার সুযোগ তাঁর নিজ জীবনে ঘটোছিল- শ্রীরামকৃষ্ণ, পওহারী- 
বাবা, ব্রৈলঙ্গস্বামী, রঘুনাথ দাস প্রীতির দব্জীবন এবং পুণ্যকাহনীও 
ধ্যান-দ্ষ্টতে বিশ্লেষণ করে তানি প্রকাশ করতেন-_ 

পওহারীবাবার একটি ক্ষুদ্র জীবনী তান নিজেই রচনা করোছিলেন উত্তর- 
কালে। কিন্তু সাধারণে অজ্ঞাতপ্রায় রঘুনাথের জীবনকাঁহিনীটি এ-সময় [তান 
িববৃত করোছলেন। 

রঘদনাথ দাসকে দেখেন নি স্বামীজি। 

তাঁর দেহত্যাগের দুইমাস অন্তেব ঘুরতে ঘুরতে, পাঁরব্রাজক হয়ে 
রঘদনাথের আশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি এবং শুনোছলেন তাঁর অদ্ভুত জীবন- 
কথা ।__ 

পল্টনের সামান্য বেতনভুক, সেপাই ছিল রঘূুনাথ। 'ম্টভাষী ও 
নম্র-স্বভাব বলে সকলের প্রিয় ছিল সে। সত্যবাদী ও কর্মানম্ঠ বলে বিশ্বাস- 
ভাজন ছিল উধর্বতন কর্মচারীদের। দিন তার কাটাছল, যেমন সবারই দিন 
কাটে। 

কিন্তু এক আকাঁস্মক, অলৌকিক ঘটনায়_সহসা তার জীবনে আমূল - 
বিপ্লব ঘটে গেল। 

সেদিন গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন সেনা-শাবর। প্রহরীর কার্ষে নিষূক্তু 
রঘুনাথ আপন মনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। 

সহসা শদনতে পেল সে 'রামনাম কীর্তনের সুমধুর ধবান। গনস্ত্ধ 
রজনার পরিচ্ছন্ন আকাশে সে সঙ্গীতস্বর কোন্ মাদকতা সূম্টি করেছিল কে 
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জানে? কিন্তু সে সুরতরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ কারে চকিতে 

উল্মনা করে দল রঘুনাথকে,...অলক্ষ্য কিসের দার্ণবার আকর্ষণে মুহূর্তে 
রঘুনাথ বিস্মৃত হয়েছিল স্থানকাল, বিস্মৃত হয়েছিল নিজের অবস্থা ও 

নিমেষে হাতের অস্ত্র ও পাঁরধানের সামারক বস্ত্র ত্যাগ করে_ সেই, 
শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে বোরয়ে গেল রঘুনাথ। 

একাঁদন নয়, দুশদন নয়। সৌদন থেকে শুরু করে কয়েকাঁদন প্রাত 

রাত্রেই ঘটতে লাগল এ ঘটনা। ত্রমে কর্তৃপক্ষের কানেও গেল সংবাদ। 
রঘুনাথের কোফিয়ং তলব করা হল। রঘুনাথ কোন কথা গোপন না কারে 
অকপটে পূর্বাপর ব্যক্ত করল কাহিনী । প্রার্থনা করল কতব্যচ্যুতির দণ্ড। 

কর্নেল সতর্ক করে দিলেন তাকে, এ অপরাধের সামারক শান্ত চরমদণ্ড, 

মৃত্যুদণ্ড। কিস্তু এই প্রথমবার ব'লে মানা করা হল তাকে, ভাঁবষ্যতের 
জন্য যেন রঘুনাথ সতর্ক হয়। 

লঁজ্জত রঘুনাথ-স্বীকৃত হয়ে ফিরে এল, ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এল। 

কিন্তু অলঙ্ঘ্য নিয়াতির বিধান। সে রাব্েও রামনাম কর্তনের প্রাণোল্মাদকারী 

জয়ধবান শুনতে পেল রঘুনাথ--'জয় বলো, রামচন্দ্রকী জয়।, 

নিজকে সংযত করবার, কর্তব্যে অটল থাকবার- যথাসাধ্য চেম্টা করল 
রঘ্নাথ। কিন্তু অদম্য সংস্কার-প্রেরণায় মৃহূর্তে পুনঃ বিসমৃত হল জগৎ, 

বিস্মাত হল পূর্বাপর- অস্ব্-বস্ত্ ছংড়ে ফেলে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর 

সমস্ত রজনী কীর্তনে আতবাহিত করে প্রত্যষে ফিরে এল শাবিরে। 

এঁদকে কর্নেল স্বয়ং সোঁদন বোরয়েছেন শাবর পাঁরদর্শনে __ অত্যন্ত 

গোপনে, কাউকে কিছু না জানিয়ে। রঘুনাথের কর্তব্যপরায়ণতার উপর তাঁর 

অটুট বিশ্বাস সেইজন্য, রঘুনাথের স্বকীয় ডীক্ততেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস চ্ছাপন 

করতে পারেন নি তিনি। নিজে তাই যাচাই করে দেখবার জন্য- সোঁদন 
গভীর রাত্রে তিনি বোরয়েছেন। 

রঘুনাথের প্রহরাস্ছানে গিয়ে দেখলেন রঘুনাথ যথারশীতি কর্তব্যে নিযুক্ত 

আছে। পর পর তিনবার ডাকলেন তাকে_তিনবারই সে জবাব দিল নিজ 
“পোস্ট' থেকে। 
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পরাদিন কাঁর্তন প্রত্যাগত রঘ্নাথ বেশ করে চিস্তা করল নিজের 
অবস্থা । তারপর কর্তব্য চ্ছির ক'রে, নিজে উপযাচক হয়ে সব কথা নিবেদন 

করল কর্নেলের কাছে, অবন্াহাতি চাইল কর্ম থেকে।... 

রাম-নাম ধান কানে এলেই কেমন আত্মহারা হয়ে যায় সে, নিজের 
উপর কোন সংযম রাখতে পারে না। চাকুরী করা কাজেই তার পক্ষে আর 

সম্ভব নয়। তাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক-__এই তার প্রার্থনা । 

কর্নেল বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ রঘুনাথের দিকে_ 
তারপর কতকটা বিরাক্তর সঙ্গেই বললেন, _াতাঁন স্বয়ং তাকে যথাস্থানে 
কর্তব্য-নিরত দেখেছেন রান্রকালে, তার সঙ্গে কথা বলেছেন নিজে তিনবার। 

তথাপি, রঘ্নাথ একটা 'মথস গঞ্প সৃম্টি করে-কেন নিজের সর্বনাশ সাধন 

করতে উদ্যত হয়েছেঃ কা তার উদ্দেশ্য ; চাকুরী তো ইচ্ছা করলে এমানই 
সে ছেড়ে দিতে পারে!... 

স্তাম্ভত, বজ্জাহত রঘুনাথ_ উদ্ভ্রান্ত দৃম্টিতে চেয়ে রইল কর্নেলের 

শর্দকে ! সত্যই কি তবে ঘটেছে এ ঘটনা? অসম্ভব কি তবে সত্যই সম্ভব 
হয়েছে- মাটি, কাঠ, পাথরের এই মরজগতে_নশীথনীর 'নিভৃত নিরালায় ? 

রঘুনাথের বুকের মধ্যে তখন উদ্বোলত নটরাজের প্রলয় নাচন। 'হায় 

প্রভৃ£ ভক্ত বিগাঁলত অন্তরে ভাবছে রঘ্[নাথ”-ভকত শরণ, হে মহান! 
এ দীন সেবকের জন্য হান প্রহরীর কাজ সত্যই গ্রহণ করেছ তুমি! 

মূহূর্তে সঙ্কজ্প চ্ছির হয়ে গেল। কর্মত্যাগ করে বৈরাগণ হল 

রঘুনাথ। সরস্বতীর তারে-বভোর ধ্যানে, ফ্লাম নাম তন্ময়তায় কেটে গেল 

তার দিন৷... 

এমান কত মনোহর গল্প ও কাহিনী, কত গভাঁর আধ্যাত্মক ও 

এঁতহাসক তথ্যের স্করণ-অতাঁতে ও অনাগতে কত আবিশ্রাম যাওয়া-আসা-_ 

জলপথের সেই প্রায় একমাসকাল সময়কে যে মধুর করোঁছল, চিরস্মরণীয় 
করোছিল ভাবাঁকালের নরনারীর কাছে--তা পাথর পাতায় প্রকাশ করা 
গম্ভব নয়। 

ভাগনী নিবোদতা তাই বলোছলেন,_010 076 1)6810716 ০৫ 
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এমান অপূর্ব আবিস্মরণীয় ছিল 'গোলকুণ্ডার' দিনগ্ীল। ৮ 

৯ স: ফ এ 

৩১শে জুলাই জাহাজ 'ভিড়ল লণ্ডনের টিলবারী ডকে। লন্ডনে 

পদার্পণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিন বংসর পূর্বে একদা যে 

দপ্টমৃর্তিতে লন্ডনে পা দয়োছলেন তান, ষে “সাইক্লোনিক 'হন্দুর' যোদ্ধ্- 

রূপ সোঁদন দেখেছিল ইংলনূড, ষে জ্যাগ্রোসভ্ হিন্দুইজমের জীবস্ত বিগ্রহ- 
রূপে প্রকট হয়েছিলেন তান সেকালে-_ 

আজ তিন বংসর পরে, সে মার্ত সম্পূর্ণ সংহত করে প্রশাস্ত, কর্ণা- 

পিদ্ধ মূর্ততে স্বামীজ পদার্পণ করলেন লম্ডনে। নিজের চতুর্দকে 

অফুরন্ত প্রেম, ঘ্লেহ ও করুণার অমৃতধারা স্বতঃ বর্ষণ করে আনন্দময় 

স্বামীজি আজ পিতারুপে, গুরুরুপে প্রতিভাত ।... 

ছুটির সময় বলে- কর্মব্যস্ত, কোলাহলমূখর লন্ডনও তখন অপেক্ষা- 

কৃত শান্ত ও জনাবরল। কাজেই লণ্ডনে কোন বক্তৃতা 'দলেন না স্বামীজ 

এবার, কোন বৃহৎ ক্লাসও নিলেন না। বস্তুতঃ, আত অজ্প কয়েকাঁদন মাব্রই 
লণ্ডনে অবস্থান করে আটলান্টিক মহাসমদ্রপথে যাত্রা করলেন আমোরিকায়।... 

'সনীল জলাধর বিস্তৃতবূকে আবার কাটল দশ-এগার দিন। পূবেরিই 
মত-_সৃগভাঁর চিন্তাপ্রবাহে সমৃদ্ধ, পরমশিক্ষাপ্রদ নিত্যনূতন কাঁহনীর 
বিবৃতিতে মধূর ও স্মরণীয়! 

“চর-অবিস্মরণীয় সেই দশাঁট দিন আমাদের কেটোছল সমুদ্রের বুকে। 
মনে হয়েছিল, বড়ই তাড়াতাড়ি যেন আমরা নিউইয়র্ক পেশছে গেলাম। 
মনে হয়োছল, মহান গুরুর আঁত নিকটসান্লিধ্যে বাস করবার সেই স্মদূলভ 
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সুযোগের জন্য যথেন্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও বুঝি আমাদের নেই।' 
মন্তব্য করেছিলেন মারকন বিদুষাঁ মহিলা-_মিসেস্ ফাত্কে। | 

চে সং সং সং 

আবার আমোরকা, আবার নিউইয়র্ক । 

প্রাচুর্য ও সম্পদের সেই সুপরিচিত দেশ, কর্মব্স্ততার প্রচণ্ড কোলাহল- 

মুখর সেই মহানগরী । একই ভাবে চলমান তার জনম্রোত, একই গাঁতপথে 

ধাবমান তার জাবনপ্রবাহ। 

1নিউইয়কে বেদাস্ত-কেন্দ্রের জন্য স্থায়ী ভবন তখন সংগৃহীত হয়েছে। 

পরিচালনা করছেন কেন্দ্রের যাবতীয় কাজ। 

স্বামীজি বিশেষ আনান্দিত হলেন, প্রীত হলেন। 

এঁদকে, তাঁর পেশছাসংবাদ আঁচরে চতুর্দিকে ছাঁড়য়ে পড়ল। অনুরাগী 

ভক্তবৃন্দ, গ্ণগ্রাহী বন্ধজন ও শিষ্-শিষ্যার আবশ্রাম গমনাগমনে উৎসব- 

মুখর হয়ে উঠল কেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে লাগল আমন্ত্রণ__ 

বক্তৃতার জন্য, ভাষণের জন্য৷... 

সবদিকেই অন্দকূল পরিবেশ- প্রশস্ত ক্ষেত্র, উৎসুক, জিজ্ঞাস নর- 
নারীর সমাবেশ। স্বামীজও দেখতে দেখতে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ তৎপরতায় 

লিপ্ত হয়ে গেলেন কর্মে। কিন্তু তথাপি সোঁদনে আর এঁদনে কতই না' 

প্রভেদ! সোদনের বিবেকানন্দ আর আজকের বিবেকানন্দ একব্যাক্তই যেন 

নয়। বাহ্যদৃষ্টিতে অবশ্য সহসা কিছদ বোঝা যায় না, উপলান্ধও করা যায়না 
সহজে-_কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, স্পম্ট দেখা যায়-_কত অনাসক্ত 
ও 'নার্লপ্ত এখন স্বামীজ... 

জগত্রঙ্গমণ্ণের আভিনয় প্রায় সমাপ্ত করে আজ ঘরমুখো" বিবেকানন্দ 
নিরপেক্ষ দুষ্টামান্্, সাক্ষণমান্র। 

কর্মপ্রবাহ যে কমেছে তা নয়, বরং বহধা বার্ধত হয়েছে, কিন্ত 
কর্মের ডাক আর এখন [বিশেষ উচ্চকিত করে না তাঁকে, কানে এসে পেশছায়ই 
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না সহজে। অন্তরের নিভৃতে বসে কে যেন আজকাল ডাকে, বড় করুণ সরে 

মাঝে মাঝেই ডাকে 
ফরে চল আপন ঘরে । 

আবার, অনন্তের কোল থেকেও মধ্যে মধ্যে আমে আহবান, হাতছানি 

দিয়ে ডাকার সেই একই হীঙ্গত__ 

ফরে চল আপন ঘরে 1”... 
এই সময়, একাঁদন তাই কথা-প্রসঙ্গে, আত্মগত ভাবেই স্বামী অভেদা- 

নন্দকে বলেছিলেন_-দেখ ভাই, আমার মনে হয়, কেবলই মনে হয় এ- 
জীবনের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এসেছে। খুব বেশী হলে আর তিনচার 

বংসর এ দেহ থাকবে- তার বেশ দন নয়।' 

গুরুভ্রাতা দুঃখত হন, উীদ্বিগ্ন হন-প্রাতবাদও করেন৷ বলেন,_কেন 
ভাই, তোমার শরীর তো এখন অনেকটা সেরেছে। আর কয়েকমাস এখানে 
থাকলেই তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।' 

তুমি আমাকে বুঝতে পারাঁন ভাই'_মৃদ্হাস্যে উত্তর করেন স্বামীজি,_ 

'আম যেন দিনে দিনে অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র দেহপঞ্জর আর আমার 
বিরাট সত্ত্াটিকে ধরে রাখতে পাচ্ছে না। মনে হয়, আমি যেন ফেটে যাব__ 

চৌচির হয়ে ফেটে যাব।, তথাপি কিন্তু, কর্মপ্রবাহ বাহ্যতঃ একইভাবে চলতে 

থাকে, একইভাবে প্রসারত হতে থাকে। 
ঙং চে রক চে 

নিউইয়র্কে কয়েকাঁদন বাস করে সেখান থেকে কাঁলফোনয়া, 
কালিফোর্নয়া থেকে লস্ঞঞ্জেলস্ গয়োছিলেন স্বামীজ । 

লসৃঞঞ্জেলসে কেটেছিল তাঁর কয়েকমাস এবং সেখানকার 'বাভন্ন 
প্রাতষ্ঠানের অনুরোধে অকেগ্াীল বক্তুতাও প্রদত্ত হয়েছিল। তারপর সান.- 
ফ্রান্সিস্কো। সেখানেও কিছ: দীর্ঘাদন কাটালেন তান এবার এবং কতক- 

গুলে বিশেষ প্রাসদ্ধ বক্তীতাও এই সময় প্রদান করলেন শহরের 'বাভন্ন স্থানে, 

বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কাতিক প্রাতষ্ঠানে__ 
'জগতে বুদ্ধের বাণী” 

জগতে যীশুখুীস্টের বাণন”, 
্ 
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জগতে মহম্মদের বাণা', 

'জগতে শ্রীকচের বাণ, 
'বেদান্তধর্ম কি ভাবীকালের ধর্ম» 

_ইত্যাঁদ অনেকগুলি বক্তা এই সময়ই প্রদত্ত হয়োছিল। 

এই সময়ের একাঁট ছোট ঘটনা এখানে বিবৃত করি। 
শহরের কোন একটি ছোট নদতীরে-_একাঁদন অপরাহে আপন মনে 

ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন স্বামীজ। 

নদীর উপর একাট সাঁকো । বেড়াতে বেড়াতে সেই সাঁকোর উপর গিয়ে 
দাঁড়ালেন তিনি । দেখলেন, সাঁকোর উপর থেকে-কয়েকজন যুবক জলের 

উপর ইতস্ততঃ ভাসমান কতগ্লি ডিমের খোসা গুলীবিদ্ধ করবার চেষ্টা! 
করছে-কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেম্টা করেও সফল হতে পারছে না। 

অনবরত স্ছান-পাঁরবর্তনশীল খোসাগযীল তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে 

করে যেন সরে যাচ্ছে। অদৃরে দাঁড়য়ে স্বামীজি দেখাঁছলেন দৃশ্যাট 'আর 
মৃদু মৃদু হাসাছিলেন। হঠাৎ ষুবকদের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে আর তাঁকে 

হাসতে দেখে নিতান্ত অপমানিত বোধ করে-তাদের একজন তক্ষ্যান 'গয়ে 
চ্যালেঞ্জ করল স্বামীজিকে। বলল, _'আপাঁনই গুলী করুন দোঁখ, হাসছেন 
তো খুব! কিন্তু কাজটা ষত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয়।' 

স্বামীর্জ কোন উত্তর না দিয়ে--তাদের একজনের হাত থেকে একটঃ 

বন্দুক চেয়ে নিলেন এবং অব্যর্থলক্ষ্যে পর পর দশবারোটি খোসা গুলাবদ্ধ 

করে বন্দূকটা তাদের ফিরিয়ে দিলেন। ষুবকদল নির্বাক, স্তান্তত। তারা 
স্বামীজিকে একজন আছিতীয় শিকারী বলে স্থির করে নিল। কিন্তু তাদের 

ধবস্ময় বহুগুণ বার্ধত হল যখন তারা শুনল- স্বামীজি জীবনে সেই প্রথম 
বন্দুক ধরেছেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তিনি বন্দুক স্পর্শ করেন নি। 

কি প্রকারে তবে এ-অসম্তব সম্ভব হল-_তাই জানবার জন্য ষুবকদল 
অবশেষে প্রশ্ন করল স্বামনীজকে। 

চলতে চলতে স্বামীজি শুধ্ বললেন_-চস্তের একাগ্রতায় ও মনঃসংযমে 
মানুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে ।, 

ফু ৪ সং সং 
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এই কাঁলিফোর্ণয়া ও সান্ফ্রান্ঁসস্কো বাস কালেই স্বামীজির অন্যতম 
শশষ্যা-মিস 'মান্ন বুক ধ্যান-তপস্যার উপযোগী একটি নিভৃত-আশ্রম 
প্রাতষ্ঠার জন্য লোকালয় থেকে বহুদূরে বিরাট এক ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন। 
একশতষাট একর পাঁরামত সেই ভূখণ্ডেই, অরণ্যানী পারবৃত নিসর্গের সেই 

রম্যনকেতনেই স্থাপিত হয়েছিল_অধ্দনাখ্াত 'শাত্তআশ্রমঃঃ 75006 
186276201., 

স্বামীজ স্বচক্ষে সে-স্থানটি দেখবার সুযোগ পান নি,_কিন্তু সে-স্থানের 
একান্ত শান্ত বিজনতার াববরণ শুনে বিশেষ আনান্দত হয়োছলেন। গুর্ু- 

ভাই স্থামী তুরায়ানন্দকে সে আশ্রমের ভার প্রদান করে পাঠাবার প্রারালে 
বলেছিলেন __ 

'যাও ভাই, শান্তি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর গে। বেদান্তের বিজয়-কেতন 
উদ্ডীন কর গে। নিজের কথা ভুলে যাও, দেশের কথা ভুলে যাও।' তারপর 
ানীজের জীবন-প্ধাথর একটি পরাক্ত উধৃত করেই যেন বলেছিলেন-_ সবোপাঁর, 
10208. 61৮6 (116. ..19 0716 186 07১0 11১6 14 06/867" 251 386 £০ 

872 769৫. 

বস্তুতঃ, স্বামীজির সমগ্র জাঁবনবেদ পর্যালোচনায় এই কথাটিই স্পম্ট 
প্রতীত হয় যে আত্মাবশ্বাস ও ভগবদাবিশ্বাস যুগপৎ চিরাঁদন অবার্থ নির্দেশে 
তাঁর জীবন নিয়মিত করে এসেছে । আবার, ইদানীং ব্লত-উদযাঁপত-জীবনা- 

পরাহে সে বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেন অপূর্ব গভীরতা ও সর্বাবয়বতা লাভ 

করোছিল। তাঁর সহজাত অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব যে তাতে 
কিছমান্র হাস হয়েছিল তা নয়। ইচ্ছামত বিরাট ব্যক্তিত্বের অনাতিক্রম্য প্রভাব 
বিস্তার ক'রে- নেত্রকোণ থেকে বাঁহুকণা নির্গত করে বিরুদ্ধ শাক্তকে মুহূর্তে 

মালন করে দেবার আঁমত-শাক্ততে পূর্বেরই মত তান শীক্তমান ছিলেন। 

যুক্তি-বিস্তারে এখনো তান অপ্রাতদ্বন্্ী। তপস্যা দশীপ্ততে অতুলনীয়- 
ভাস্বর। 

কিন্তু তথাপি অস্তরে অন্তরে ভাবের ফল্গ্প্রবাহে এখন তিনি একেবারে 

উদাসীন, মহামায়ার মহতা ইচ্ছাম্ত্রোতে একান্তভাবে ভাসমান। 

৬ 
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সমস্ত শাস্তরতর্কের, কর্মকোলাহলের তরঙ্গবিক্ষেপ স্তব্ধ করে মাঝে 

মাঝেই ভেসে ওঠে সেই বহাদন-বিগত যৌবন-প্রত্যষের দিনগুলির কথা,_ 
দক্ষিণেশ্বরের দেবদেউলে, পুণ্যতোয়া সরধুনীর তদরে- শ্রীরামকৃষেের 

পদপ্রান্তে ধ্যান-তপস্যার অব্যাহত আনন্দধারায় কেটোছিল যে মধ্যময় দনগ্াল_ 
সেই দিনগূলির কথা। 

কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করে, দেহবন্ধন ছিন্ন করে_ নিস্তরঙ্গ সমাধ সায়রে ডুব 

দেবার জন্য তাই তান বিশেষ উল্মূখ হয়োছলেন এইকালে... 
৭ 10001] 101 00০ 479501000, 10102171660 1076810 901 

700095 ৪170 7 1170 009 13121165৮-- এই ছিল তাঁর এ-সময়কার 

মনোভাব । 
তাই দোখ, এই কাঁলিফোর্ণয়া বাসের নিরাতিশয় কর্মব্যস্ততার মধ্যেই 

যখন বহু প্রাতষ্তান...দেশ-ীবদেশের কেন্দ্রগ্ীলর বহুমুখী সমস্যা, অসংখ্য 

নর-নারীর ব্যাক্তিগত জীবনের 'বাঁবধ জটিলতা তাঁকে একান্তভাবে কর্মে লিপ্ত 

করে রেখেছে তখনই অন্তরজীবনের তদানীন্তন অবস্থার সামান্য একটু পাঁরচয় 

দিয়ে জনৈকা শিষ্যস্থানীয়াকে তানি লিখছেন, 
কর্ম করা কঠিন...সব সময়ই কাঠন। আমার জন্য প্রার্থনা করো যেন 

আঁম ভাল আছ। মনের দিক দিয়ে খুবই ভাল আঁছ। শরীরের 
চাইতে মনের স্বাচ্ছন্দ্যই আধক বোধ কচচ্ছি।... 

লড়াইয়ে হারাঁজত দুই-ই হ'ল, এখন সেই মহান-মদাক্তদাতার অপেক্ষায় 
আম পোঁটলাপংটীল বেধে বসে আছ। 

অব শিব পার কর মেরে নেইয়া ।... 

জীবনের প্রভাতকালে একদা যে-একটি মুদ্ষমতি বালক-_দক্ষিণেশ্বরের 
অশ্বখমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃইসৃত অপূর্ব বাণী শুনতে শুনতে অবাক 

হত, তল্ময় হয়ে ষেতসেই বালক-ভাবঁটিই আমার যথার্থস্বরূপ, যথার্থ 
পারচয়। 

আর কাজকর্ম, ভালমল্দ যা-কিছ করা গেছে...সে-সব তাঁর উপর্ 

আরোপিত -কতকগাঁল উপাঁধমান্্। 
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আবার এখন আম সেই মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, সেই পুরাতন 
ও পাঁরাচত কণ্টস্বর...বাতে আমার অন্তঃস্থুল পর্যন্ত কণ্টাকত হচ্ছে, বন্ধন খসে 

যাচ্ছে...কর্মকোলাহল বিস্বাদ বোধ হচ্ছে, জীবনের প্রাত সকল আকর্ষণ 

বিলুপ্ত হচ্ছে। 
এ, এ তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছ...মৃতের সংকার মৃতেরা করুকগে.. 

সংসারের ভাল-মন্দ সংস্কার সংসারঈরা দেখকগে_ তুই আমার পিছ পিছু 
চলে আয়।... 

যাই--প্রভু, যাই! 
এ নির্বাণের মহাসম্দ্র আম সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি__তরঙ্গহশন, 

উর্মিহান, প্রশান্ত সে মহাপারাবার। 
আমি যে জন্মেছিলূম_তার জন্য আম খুশী আছি। এ-জীবনে যে 

বহু দুঃখভোগ করেছি, বহু ভূল-ভ্রাস্তি করে বসোছ তার জন্যও খুশী 

আছি--আবার এখন যে নির্বাণের মহাসমদদ্রে ডুব দিতে চলোছ -__ তাতেও 
খুশী আছি। 

কোন বন্ধন নিয়ে এ সংসারে আম আমি নি, কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি 
না। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি আসুক-অথবা দেহ থাকতে থাকতেই 

মুক্ত হই। 
পুরানা বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরাদনের জন্য গেছে_ আর! 

ফিরছে না। 

শিক্ষাদাতা ও গুরু বিবেকানন্দ, নেতা ও আচার্য বিবেকানন্দ সরে 

গয়ে পূর্বেকার সেই বালক, প্রভুর সেই চরণাশ্রত দাস আবার আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

পূর্বে আগার কমেরি পশ্চাতে উচ্চাঁভলাষ থাকত__পাঁবন্নতার পশ্চাতে 
শঙ্কার ভাব থাকত--শিক্ষাদানের পশচাতেও বোধ করি বা কর্তৃত্বের ছোঁয়াচ 

থাকত...আজ সে-সব নিঃশেষে বিলযৃশ্ত হয়ে যাচ্ছে...আর আম ভেসে চলোঁছ 
কালের নিস্তরঙ্গ, শান্ত প্রবাহে_নিশ্চেন্ট হয়ে, হাত-পা একেবারে ছেড়ে 'দিয়ে। 

যাই মা, যাই!... 
সকল কর্তৃত্ব বিসর্জন 'দিয়ে--আভিনেতার সকল ভুমিকা পাঁরত্যাগ করে 
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প্ষ্টারূপে, সাক্ষীর্পে যেখানে তুমি নিয়ে যাবে_ শব্দহীন, সীমাহীন সেই 
রহস্যময় প্রদেশে তোমার ম্নেহময় বুকে ঝাঁপয়ে পড়তে আর আমার কোন 

দ্বিধা নেই।...শান্ত, কেবল শান্তি!...সর্ব চরাচর ব্যাপ্ত করে প্রশান্ত আনন্দের 

ধরা কী অব্যাহত ম্লোতে বহমান! "চক্তাগ্রাল যে মনে" ডাদত হচ্ছে তাও 

যেন কোন্ দূর দ্রাস্ত থেকে, অন্তরের কোন্ গভীর নিভৃত প্রদেশ থেকে 

আত ক্ষীণ, অস্পম্ট ধবানর মত ভেসে আসছে। 

চারাদকে যা-কিছু দেখাঁছ__-সবই যেন প্রাণহীন, ছায়ার মত মনে হচ্ছে। 
নিদ্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তাটতে-_ মানুষ যেমন অনুভব করে_ জীবনও নয়, 

মৃত্যুও নয়_-অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তাঁ একটা অবস্থা...ঠিক তেমাঁন অবন্থার 
মধ্য দিয়ে আমি ভেসে চলোছি।'... 

এমান একখানা নয়, দু"খানা নয়...খংজে বের করলে দেখা যাবে অনেক 

অক্ষয়-লাপর ভাষাবদ্ধনে একালের অন্তরজীবনের আধাশক পাঁরচয়কে তানি 
এইভাবে সীমাবদ্ধ করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য ।...এবং শুধু চিঠির মধ্য 

দিয়েই নয়__তাঁর এই কালের বক্তৃতা, ক্লাস প্রভৃতি সব িছদরই ভিতর 'দিয়ে 
সেই একই সুর ধবনিত... 

“মন চল নিজ 'নকেতনে ॥ 

সকল বন্ধন চূর্ণ করে--ভূমার বাধাহীন, দ্বিধাহীন, অন্তহীন আনন্দ- 
স্লায়রে ঝাঁপয়ে পড়, অবগাহন কর, মগ্ন হও। পিছনের দিকে তাকিও না, 

অনুশোচনা করো না। অনম্তজীবনের তোমরা আঁধকারী, হে অমৃতের 
সম্ভতানগণ 1 
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ইহা ছাড়া ইদানগং আবার বক্তৃতার শেষে প্রায়ই প্রশ্ন আহবান করতেন 



স্বামী বিবেকানন্দ ৮৫ 

স্বামীজি এবং প্রশ্নোত্তর শেষ হলে, কখনো কখনো অনুরাগ শিক্ষার্থীদের 
কার্যকরাভাবে শিক্ষা দেবার জন্য_ ক্লাস-ঘরেই পদ্মাসনে ধ্যানে বসে পড়তে 

তান এবং শিক্ষা্থীদেরও তাঁর সঙ্গে বসে ধ্যানাভ্যাস করতে 'নিদেশ দিতেন । 

দুলভি, সুদলভ সে-সব মুহূর্তগ্দলি! 

ভাগ্যবান বহু নরনারীর জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মত যেন স্বর্গ 
থেকে ঝরে পড়ত তারা। 

স্বামীজ ধ্যানে বসতেন আর মূহূর্তে শান্ত, স্তব্ধ পাঁরবেশে গৃহের 
অভ্যন্তর দেবভূমিতে পারণত হত। একটা দিব্য আবেশে গমৃগম করত 
আকাশ-বাতাস। 

গৈরিক পাঁরহিত, গৈরেক শিরস্তাণ-শোভিত-অর্ধ-নিমীলত চক্ষ7,- 
পানবাত নিম্কম্প, ব্রজ্মলীন স্বামীজ প্রস্তর মৃর্তর মতই তখন প্রাতভাত 

হতেন। 

সেই ধ্যান-মুর্তর প্রাতচ্ছব_আজ শুধু বর্ণাচন্রে আর মসী-লাপর 
বর্ণনায় ছাড়া অন্য কোন সূত্রে চমচিক্ষে দেখতে পাবার আমাদের পথ নেই।... 

1562000. 01০09৪19660. 01 01৮81), 01901090117 1015 58101152- 
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একজন প্রত্যক্ষদশ্র নিখুত বর্ণনা এঁটি। 

এইটিরই অক্ষয়স্মৃতি পশ্চাতে রেখে_ তাঁর জীবনের প্রথম কমস্ছিল, 
বর্তমানযূগে বাঁহর্ভারতে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম প্রচারস্থল-_ নূতন 

গোলাধেরি তটভূমি ত্যাগ করে_ আমরা বিদায় হলাম। 

বিদায় হলাম সেই দিন.--সন ১৯০০ খ:বস্টান্দের ২০শে জুলাই-- 
যোদন আমোঁরকা ত্যাগ করে ইউরোপের উদ্দেশ্যে পুনঃ যাত্রা করোছলেন 

স্বামশীজি।... 
বস্তুতঃ, আমেরিকার বাস্তবজনীবনের প্রতাক্ষতা থেকে সেই তাঁর শেষ 

বিদায়, ইহজনীবনে আর সেদেশে তাঁর যাওয়া ঘটেনি। 
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আজ তাঁর দেহত্যাগের কত বংসর পরে- সে-মহাদেশকে আমরা প্রণাঁত 

জাপন করি- ঘে-দেশ প্রথম চিনোছল ও অভিনন্দিত করোছিল স্বামীজিকে, 

প্রশস্ত কমর্ষেত্রের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করোছল তাঁর সম্মুখে । 

আর প্রণাম কার সেই প্যণ্যশ্লোক মনীষীকে_যাঁর প্রাতিভায় ও পাঁণ্ডিত্যে, 

সাধনায় ও প্রযত্ণে বহ্কালের ভ্রষ্ট-গোৌরব, লুপ্ত-মর্যাদা ভারতবর্ষ, পুনর্বার 

সমাদৃত হয়েছিল বিশ্বের দরবারে। 

ছন্দ-মালিকা রচনা করে বাঁল,_ 
তুমি মহা-প্রাণ বিবেকানন্দ 

গত-অনাগত মিশেছে তোমাতে 

তুমি কালাতীত সত্যাশ্রয়ী। 

এ-ফুগের নব-বার্তাবহ। 

শাক্তমন্তে এনেছ চেতনা 

জাতির শ্রদ্ধা, প্রণাত লহ। 

১লা আগস্ট, সন ১৯০০ খহস্টাব্দ | 

২০শে জুলাই, আমোরকা ত্যাগ করে_ এীদন তান পেপছেছিলেন 

ফরাসী রাজধানী নগরী-প্রধানা পারীতে। 
পারীতে তখন আহৃত হয়েছে বিশ্বধর্মইতিহাসের এক সম্মেলন_ 

(007767555০1 16 13150077০01 1611010175, 

মৃখ্যতঃ, সেই সম্মেলনে যোগ দিতেই অবশ্য তিনি গিয়েছিলেন 

পারীতে-_কিস্তু তার তিন-চার মাসের পারী অবস্থান কালে তত্রত্য বহু 

খ্যাতনামা মনীষণীর সঙ্গে তাঁর ঘাঁনম্ত পরিচয় ঘটেছিল। শিক্ষায়, বিজ্ঞানে-_ 
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প্রভূত ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল এই কালে। | 

তারপর অক্টোবর মাসের শেষাঁদকে- প্রীসদ্ধ ফরাসী গায়িকা মাদাম 
কালভের আতঘথির্পে কাঁতপয় বন্ধু ও শিষা-শিষ্যা সমাভব্যাহারে 

িশরাভিমূখে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। 
পথে ভিয়েনা, কনস্টাশ্টিনোপল্, স্কুটার প্রভীতিও পাঁরদর্শন করে- 

ছিলেন এ যান্রায়।... 
তারপরই মিশর ।... 

যে-মিশরের প্রান্ত দিয়ে অক্পাদন পূবেই জলপথে 'তাঁন ইউরোপ 

গিয়েছিলেন আজ তার বহ্পুরাতন-স্মৃতাবিজাঁড়ত বক্ষে পদার্পণ করে__ 

প্রাচীন 'নদর্শনগ্লকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়োছিল স্বামীজর। 

কত যুগ, কত শতাব্দী, কত মন্বন্তরের রূপকথার কাঁহন সে-সব। 
একদা পার্থব সম্পদ ও শাক্তর একচ্ছত্রাধপাঁতিরূপে” অখণ্ড প্রতাপে যারা 

সে দেশের মাঁটতে রাজত্ব করত--মূত্যুর পরও অমর থাকবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার 

যাদের অবাঁধ ছিল না- আজ সর্বগ্রাসী মহাকাল তাদের সকল চন বিলুপ্ত 
করছে, নিঃশেষ করছে! 

শুধু বিগত দিবসের মূক্ সাক্ষীস্বরৃপ- মিশরের মহাশমশানে অবিচল 

দাঁড়য়ে আছে--বিশালকায় পরামিডগুলো, স্ফিংক্সগুলো, আর কাইরোর 

সংগ্রহশালার বিচিত্র স্মৃতিচিহ্গুলো । 

স্বামীজির একান্ত অন্তর্মখী উদাস-মনের উপর গভনর প্রভাব বিস্তার 

করোছিল এরা । এদের দেখতে দেখতে অন্তরের অবচেতনে প্রবেশ করে জবনের 

শেষ পৃঙ্ঠাগ্ীল শেষবারের মত উীল্টয়োছলেন স্বামীজ। নীল নদের তট- 

ভূমির অবর্ণনীয় নৈসার্গক মাধূর্যও যেন তাঁকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে 

পারেনি। তাঁর সহযান্লীদের অন্যতম লিখোঁছলেন _ 
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নিরবাচ্ছি্ন একটা চিন্তাধারা, অব্যাহত একটা ধ্যানতল্ময়তা এ-সময় তাঁকে 
যেন এককালে আচ্ছন্ন করেছিল। 

/1)0 ৮1)0 95 ৮71) 1017) 9৮ ৮06 0106 9810 : 
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সঃ ৪ চি সং 

মিশরে অবস্থানের কয়েকাদন মান্র পরেই সহসা একাঁদন মাতৃভাঁমির 

আহ্বান যেন তাঁর কানে পেশছাল এবং 'কছুমাত্র বিলম্ব না করে- প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই ভারতবর্ষে িরবার সঙ্কজ্প করোছিলেন স্বামীজ। 

তারপর সহযান্রী সবাইকে আশীর্বাদ করে,_জীবনের শেষবারের মত 
আশীর্বাদ করে, প্রথম-প্রাপ্ত জাহাজেই ভারতবর্ষ আভমুখে রওনা হয়োছিলেন 
[তাঁন। পথে আর কোথাও বিলম্ব করেননি, পূবাহে কাউকে কোন সংবাদও 

দেনান। একেবারে সোজা মিশর থেকে বোম্বাই হয়ে দ্বিতীয়বার পাঁথবী 
পারভ্রমণ সমাপ্ত করে-৯ই ডিসেম্বর, অনেক রাত্রে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে 
'বেলূড় মগঠে প্রত্যাগমন করোছলেন স্বামীজ! 

বিপুল আনন্দ-কোলাহুলে মঠবাসীরা বিবনিদ্রু রজনী যাপন করোছিল 

সেদিন। কিন্তু সে কাহিনী এখন থাক।... 

অধ্যায়ে এসে এইখানে এ পযয়ি শেষ করাহ। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তাঁর বে ভ্রমণ-কাহনী এ পর্যায়ে আঁত- 

সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করলাম তার ভিতর দিয়ে সে অলোক-অধ্যাত্ম প্রকীতির' 
কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে মোটেই কিছ: প্রকাশিত হয়েছে কিনা-জান না। 

পূবাঁদগন্তে উদয়-উল্মুখ সূর্যের যে কনক-ীকরণ 1দবারভ্তে ধারন্রীর 

বুকে সহস্র ধারায় ছাড়য়ে পড়ে_পশ্চম দিগন্তের অস্তাচলশায়ী সূর্যরা*্মর 

সঙ্গে তার প্রভৃত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। প্রদসপ্ত সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান 

স্বামণ বিবেকানন্দের জয়যান্রার পথের উদয়াচল এবং অস্তাচলেও ঠিক সেই, 
পার্থক্যই সুস্পন্ট প্রাতভাত হয়োছিল এবং সেই কথাঁটই এ পর্যায়ে আমরা 
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বলতে চেষ্টা করেছি। প্রাতম্ঠিত করতে চেয়োছ, ঘটনার পারম্পর্যের মধ্য 

দিয়ে, ভগিনী নিবোদতার সেই উদ্ভিটি... 
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অন্তর-বাহরের এই দুই গাঁতদ্রোতের মধ্যে শুধু একটি ধারা ছিল 
নিত্য অব্যাহত, একটি কামনা ছিল অচণ্চল দণপাঁশখার মত নিত্য উধৰমুখে 
দীপামান-কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক পূথিবীর, সম্পদ-সচ্ছলতায় পর্ণ 

হোক জাবধান্রী বসুধা, নিরাময় হোক, আধিহীন, ব্যাধহীন হোক মানব- 

'কালে বর্ষতু পজন্যঃ পাঁথবী শস্যশাঁলনী 

দেশোহয়ং ক্ষোভরাহতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়া। " 



বেলুড় মঠ। 

শ্রীরামকফ্-অস্থি-পৃত গঙ্গীতীরের নিজস্ব মঠবাটা। 

বহমদিন পর প্দনর্বার- নিজ হাতে গড়া সেই মঠে প্রত্যাবর্তন করে__ 

ক্লাম্তদেহ স্বামীঁজি বিশেষ তৃপ্তি বোধ করোছলেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করোছলেন। 
রনি রাহ াবাদিরার ভার টির 
যাত্রা করতে হয়েছিল হিমালয়ের দিকে। 

মিশরে অবস্থান কালের একেবারে শেষাঁদকে-_তাঁর মনে যেন একটা 
অমঙ্গলের পূর্বাভাস জেগোঁছিল। যাকে প্রিমনিশন্ বলে ইংরেজীতে, তারই 
প্রভাবে যেন তিনি জানতে পেরোছলেন_ তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য, মায়াবতী 
অদ্বৈত আশ্রমের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা মিঃ সৌভয়ার আর বে'চে নেই। 

মঠে এসে জানলেন তাঁর প্রমাঁনশন্ মিথ্যা নয়। মিঃ সৌভয়ার সত্যই 
দেহরক্ষা করেছেন। সুতরাং তীয় বৃদ্ধা পত্রীকে দেখতে ও সান্তনা দিতে 
একবার মায়াবতাঁ যাবার জন্য বাগ্র হলেন স্বামিজী এবং সেই জন্যই--আঠার 
দিন মাত্র মঠে“যাপন করেই এবার মায়াবতাঁর উদ্দেশ্যে তান যাল্রা করোছিলেন। 

সন ১৯০০-১৯০১ খ:নস্টাব্দ। আত প্রচণ্ড তীররতায় শীত নেমোছল 

সে বংসর হিমালয়ে। ধোনা তূলার মত পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেত তুষাররাশতে এক- 

কালে আবৃত হয়েছিল মায়াবতার পর্বতগান্র ও সানুদেশ। সেই অকলঙ্ক 
তুষারের দেশে- মায়াবতী আশ্রমের একান্ত নির্জন এবং ধ্যানতপস্যার পরমো- 

পযষোগণী নিজস্ব বাটা দেখে বড়ই আনান্দত হয়োছলেন স্বামীজ। 

উচ্চ আধ্যাঁত্মক জীবনের প্রকৃত আভলাষাী যারা, বেদান্ত সাধনার যথার্থ 

অধিকারী যারা-তাদের জন্য সর্বাংশে অদ্ধৈত-ভাবপুন্ট সে আশ্রমাঁট তাঁর 

যেন ঠিক মনের মতনাট হয়েছিল। আত অজ্পকয়েকাদনই অবশ্য 'তাঁন 

সেখানে থাকতে পেরোছিলেন সেবার । কিন্তু সেই অত্যজ্পকাল মধ্যেই পার্শ্ব 
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বতী্থানসমূহের বহ্; ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভে ধন্য হয়েছিল। 
নিজন মায়াবতী আশ্রম তাঁকে পেয়ে যেন সজীব হয়ে উঠোছল, মুখর হয়ে 

উঠোছল। 
আশ্রমের অনাতিদরে- ক্ষুদ্র হদাকৃতি জলাশয় ছল একটি। তারি! 

পাশ দিয়ে নিস্তন্ধ প্রভাত-সমন্ধ্যায় মিসেস সৌভয়ারকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যে মধ্যে 
1তনি বেড়াতে বেরুতেন। সেই ভ্রমণকালে একাঁদন সেঁভয়ার-পত্নীকে সম্বোধন 

'জীবনের শেষাদকে কর্মকোলাহল একেবারে বন ক'রে_ এই হৃদের 
তীরে সম্পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন করব আঁম। কোন কাজ নয়, কোন হৈ-চৈ 

নয়, কেবল আপন মনে গ্রন্থরচনা...আর বনচারী পাখীর মত খেয়াল-খুশীতে 

গান গেয়ে বেড়ান_এই হবে আমার কাজ" 

িল্তু মায়াবতর তীব্র শত ও পাহাড়ের আতি-উচ্চতা তাঁর ভগ্মস্বাস্থ্যে 

সহ্য হল না। অল্প কয়েকাদন পরই মায়াবতী ত্যাগ করে নিম্ন সমতলে 

নেমে আসতে তিনি বাধ্য হলেন। মায়াবতী থেকে টনক্পদর হয়ে লিট 

এবং িল্াবট থেকে একেবারে সরাসার কলকাতা চলে আসলেন স্বামশীজ-_ 
পথে আর কোথাও থামলেন না, কোথাও অপেক্ষা করলেন না।... 

পিলবিটের পথের একাদনের কথা ! 

সোঁদন কথাপ্রসঙ্গে_ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত. অন্রান্ত অন্তদর্যম্টির বিষয় 
উল্লেখ করোছিলেন স্বামীজ। 

বলোছিলেন,_-'জীবনে বহুবার, বহুরূপে যাচাই করে দেখোঁছ, 'বাঁবধ 

প্রকারে পরীক্ষা করে দেখোঁছ_-কী সুদূরদশর্ যে ছিল তাঁর দৃম্টি, কী অব্যর্থ 

ও নির্ঘাত যে-ছিল তাঁর ডীক্ত-_তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর ছোট বড় 

সকল কথা, সকল ভাঁবধ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রাতিপন্ন হয়েছে! 

ভাব-ভাক্তর আবেগে এই সময় নিজের সম্বন্ধেও দু'একটি প্রাসঙ্গিক 

উক্তি নির্গত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে_হয়ত বা অনবধানতা বশতঃই-- 
কারণ নিজের কথা কচিং তাঁর কণ্ঠ থেকে বাঁহর্গত হত।... 

“আমার এ ক্ষুদ্রজীবনে যথাসাধ্য তাঁর কাজ করতে আম চেষ্টা করেছি, 
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আলস্য করান, বিশ্রাম করিনি। নিন্দান্তুতি তুচ্ছ ক'রে পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে 

তাঁর নিদেশ পালন করতে প্রাণপণ করেছি আমি-+ 
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মায়াবতী থেকে বেলড় প্রত্যাবর্তন করে-জীবনের অবাঁশষ্ট কয়েকটি 
দিন মোটের উপর তিনি মঠেই যাপন করেছিলেন। অর্থাৎ, ১৯০১৯ 

খুবস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই পর্যস্ত প্রায় দেড় 
বংসরকাল যে সময় তার আঁধকাংশ তান মঠেই আতবাহিত করোছিলেন। 

অব্যাহত, একটানা অবশ্য নয়। কারণ, মধ্যে দণাতনবার তাঁকে এঁদক- 
ওঁদক যেতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব বেশী দিনের জন্য নয়। 

কী সরল. অনাড়ম্বর- প্লেইনালীভিং ও হাহীঁথাঙ্কং-এর জীবন্ত উদাহরণ- 
স্বরূপ, একেবারে নগ্ন শিশুর মত জীবন যে একালে 'তাঁন যাপন করতেন 
মঠে তা বলবার নয়! 

তাঁর জাঁবনচারতকারগণ এবং ভাঁগনশ নিবোদিতা, স্বাঁয় শরচ্চন্দ্ 
চক্রুবততাঁ প্রমূখ শিষ্য-শিষ্যাগণ সে-জীবনের পারচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। 

পৃ শর পৃ দ 

কখনো নগ্রপদে, সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে...ধারত্রীর ধাঁলর উপর বসে 
সাঁওতাল দিন-মজুরদের ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের কাহন শুনতে শুনতে 
জগতের সব কিছ তান বিস্মৃত হতেন। কখনো-বা আশ্রম-পাঁলিত ছাগ- 

শিশদ, হরিণাঁশশ7, বাঘাকুকুর প্রভৃতির সঙ্গে দৌড়াদোঁড় ও ছটাছটিতে মত্ত 
হয়ে বালকের মত উল্লসিত হতেন। 

কত কীর্তমান পাণ্ডতজন, কত ধনকুবের, দেশ-বিদেশের 'বাভন্ন স্থান 
থেকে কত মনীষী বিশ্বাবিজয়ী, বার-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেখতে এসে 

এ অপূর্ব দশ্য দেখে বিস্মিত হত। 

কখনো আবার, গদরূভাইদের ও নবাগত সাধ ব্রহ্মচারীদের নিয়ে রজনীর 
শেষ যামে তান ধ্যানে বসতেন। সষ্প্ত ধরণীর বূকে...নবষূগের খাত্বকগণ 

যেন অধ্যাত্ব-চেতনায় উদ্ধৃদ্ধ হয়ে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগাদ্ধিতায় চ'__জশীবনোং- 
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সর্গ করবার সঙ্কঞ্প নূতন করে গ্রহণ করত। আর সেই সময়, নির্মেঘ 

আকাশগান্র থেকে মন্দার-কুসুমের ঝরে-পড়া পাপাঁড়র মতো প্রসন্ন সৃষেরি 
রূশ্মিধারা, প্রভাতের শূহ্র ভাষা বাকাহান প্রত্যক্ষ কিরণ, সেই ত্যাগদীপ্ত 

জাঁবনগুকে আশস-স্পর্শ দান করে যেত। 
কখনো কখনো, ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে তান 

তৎপর হতেন। বেদ-উপানষদের অধ্যয়ন ও আলোচনায় দেশবাসীকে আগ্রহ- 

শীল ও উদ্যমশীল করবার তাঁর আজাবনের যে-আকাত্ক্ষা তা যেন এইকালে 

প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়োছল। 
4/& 5010 11056160001 00 ৮811) 58010915৪00 [01996759 

4৮581) 00160768110 ১81)51116 16800108-তাঁর অন্তরের একানম্তক 

এ-আভপ্রায় বিশেষরূপে প্রকট হয়েছিল এইকালে। কিন্তু তথাপি, এইসব 
বেদ-বিদ্যালোচনার কালেও কখনো কখনো এমন অবস্থার উদ্ভব হত_যখন 
মরজগতের দুঃখ-বেদনার কোন মর্মন্তুদ কাহনী-মুহূর্তে মায়াতীত ভূমি 

থেকে বেদাস্তাসদ্ধ বিবেকানন্দকে টেনে আনত জীবধান্রী এই ধাঁরব্রীর বুকে, 
বিশাল হৃদয়ের অনুপম সহদয়তার অন্তরালে মুহূর্তে অবলুপ্ত হত সকল 

বাদ্ধ-ীবচার। দু'চোখ দিয়ে আবরল ধারায় নির্গত হত করুণার তপ্ত 

বারিধারা ।... 

গল্প নয়, কল্পনার তৈর কাহিনী নয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা এসব-- 
মুহুরমহুঃ সংঘটিত হয়েছে স্বামীজির জীবনে একালে। 

দৃম্টান্তস্বরূপ ছোট একাঁট ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। 

সোঁদন অপরাহে খক্বেদ-সংহিতার এক জটিল সূত্র ব্যাখ্যায় তন্ময় 
হয়ে গিয়োছলেন স্বামীজ। মঠের আব্হাওয়া উচ্চ জ্ঞানালোচনায় সরগরম 

হয়ে উঠোছল। এমন সময় প্রাসদ্ধ নাট্যকার, -_ শ্রীরামকৃষ্$দেবের পরম ভক্ত 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত হলেন মঠে। স্বামীজিকে শাস্ত্রালোচনায় 

নিরত দেখে গিরিশবাব্ নীরবে একপার্থে উপবেশন করলেন।... 
স্বামীজ রহস্য করে বললেন,_ণক জি. সি! এসব অমূল্য শাস্গ্রন্থ 

তো আলোচনা করে দেখলে না কখনো!” কিছমান্র অপ্রাতভ না হয়ে প্রত্যুৎ- 
পন্নমমাতি গিরিশবাবু উত্তর করলেন-__-'না ভাই! ওসব এজন্মে আর হল না। 
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এবার 'জয় রামকৃফ' বলেই পাড় জমাতে হবে। ওসব তোমার জন্য। কিন্তু 

একটা কথা ভাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কাঁর। বেদ-বেদাস্ত তো তুমি যথেষ্ট 

আলোচনা করেছ, রক্ষজ্ঞান তোমার করতলগত। 'কস্তু মানুষের দুঃখ দূর 

করবার, তার চোখের জল মোছাবার কোন পন্থা কি এ গ্রন্থে তুমি খুজে, 
পেয়েছ? 

এই-যে কলকাতায় দেখতে পাই...আজ যার বাড়ীতে পণ্চাশখানা পাতা 

পড়ে, উৎসব-কোলাহলে মুখাঁরত থাকে প্রাঙ্গন...কাল উপাজনক্ষম গৃহকর্তাঁট 

যেই চোখ বূজল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-বাড়ীতে অন্নের হাহাকার ! পেট ভরে 
দু" মুঠো খেতে পায় না, এক টুকরো জীর্ণ বস্ত্র লঙ্জা নিবারণ করবার জন্য 

সংগ্রহ করতে পারে না, মাথা গজবার একটু কুড়ে নেই... 
দাঁরদ্যে, আঁশক্ষায়, ব্যাঁধতে_কুম্ট, জীর্ণ অসংখ্য নরনারীর অপাঁরমেয় 

ধচরস্তন বেদনা,...তা দূর করবার কোন পথ কি তোমার বেদ-বেদান্তের পাতায় 

লেখা অছে?, 

গরশবাবুর বাঁলষ্ত কণ্ঠের সেই বেদনা-বিদ্ধ উীক্তগ্ীল মুহৃর্তে যেন 
সকলের অন্তরে গিয়ে সকরুণ আঘাত করল। বেদনার তীক্ষ4 অনুভূতিতে 

স্বামীজির মুখমণ্ডল থমৃথম্ রক্তিম হয়ে উঠল। চোখের জল গোপন করবার 
জন্য তনি আত দ্রুত উঠে চলে গেলেন কক্ষ থেকে।... 

তব, বিমূঢ় হয়ে আর সবাই বসে রইল। একটু পরে ধারে ধারে 
সকলকে সম্বোধন করে বললেন 'গারশবাবু, "দেখ, এই যে [বিশাল প্রাণ, এই 
যে সীমাহীন সমবেদনা...দুংস্ছের দুঃখ-কাঁহনী শুনবার সঙ্গে সঙ্গে বেদ- 
বেদান্ত তুচ্ছ করে-এঁ যে চোখের জল গোপন করবার জন্য উঠে চলে গেল... 
এঁ জন্য, বিশেষ করে এ জন্য-__ তোমাদের স্বামীজিকে এত শ্রাদ্ধ করি, এত 
ভালবাস! 

শাস্ত্জ্ঞান, পাণ্ডিত্ এসব দুর্লভ হতে পারে-কিন্তু সুদূলভ এ 

হৃদয়-বস্তা !... 

এ জীবনে এমনটি আর কৈ?- মানুষ তো কম দেখলাম না।,... 
ৃী চে টি 
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এমনিভাবে, স্বামীজকে কেন্দ্রে নিয়ে আনন্দের জাবন, তপস্যার 

জশীবন_কর্ম ও জ্ঞানোৎকর্ষের জীবন- অব্যাহত অগ্রসর হচ্ছিল মঠে। মঠের 

সেই শান্ত, নাতিবৃহং ঘরটি, সবোপার দিনে দিনে উৎসাহীমন ও বাঁলম্ঠ 
চার্রের কমাঁদের আগমন...মঠ-বাটীকে অত্যন্ত প্রিয় করোছল স্বামনীজর 

কাছে। ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশ থেকে অসংখ্য নরনারণ তখন প্রাতাঁদন তাঁর 

কাছে আসতো--উপদেশের জন্য, নির্দেশের জন্য, আশীর্বাদের জন্য। 

আর স্বামীজ ? স্বাঁমজী প্রফুল্ল অন্তরে_শারীরক আধি-ব্যাঁধর 
কথা একেবারে তুচ্ছ ক'রে--তাদের তৃপ্ত করতেন, উদ্ধদ্ধ করতেন, প্রেরণা 

'দিতেন- উচ্চ জীবন লাভের জন্য, প্রেয়কে বজন করে- শ্রেয়কে গ্রহণ করবার 
জন্য। বলতেন, 77০71 £৪ 7/ %০০1০ ?09%--কর্মই আমার দুর্বলতা !... 

তথাপি 'িন্ত্ু, এ-কালের স্বামীজর জীবনের ইতিহাস--মৃখ্যতঃ তদীয় 
আন্তব জীবনেরই ইতিহাস । কর্ম অন্তে, দিনের শেষে,-'আপন ঘর আভমূখে 
নিঃশব্দ পদচালনারই আঁলখিত সে হীতিহাস। 

বাহ্যক ঘটনানচয়ের কোন ইতিহাস নয়, কর্মের বাহ্মখী আহ্বানের 
ইতিহাসও নয়_ পরম্তৃ, মহামায়ার মহতা ইচ্ছাস্রোতে গা-ভাসান দিয়ে তাঁরই 

বক্ষে শেষ-বিশ্রাম লাভের জন্য আনিবার্য অথচ অলাঁক্ষত গাঁতিতে পথ চলারই 
সে অবর্ণনীয় ইীতহাস। 

মঠ-বাটী ছেড়ে অধুনা তাই কোথাও তান বড় একটা যেতে চাইতেন 
না। গেলেও যথাসম্ভব তাড়াতাঁড় মঠে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। 

তাই দোখ, মঠ-জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে একাঁট পন্রে-ঠিক এই সময় না' 

হলেও-_একালেরই কাছাকাঁছ সময়ে তান জনৈক মাঁক্নি 'শিষ্যাকে 

০1117, ] 812 8, 10170 01 70855826109 2100. 10095 7১213, 

£াণ0। 010 00205627617701010, 81081001176 17609 41000105800. 158- 

10109] (০8110 819 1916 1961)10, . . 8100 19676 ] ৪) 100৬) আা101) 
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তথাপি এ কথা বলতে হবে যে_এর মধ্যেও কর্মের আহবান তাঁকে 

মাঝে মাঝেই বাইরে নিয়ে যেত।-তান না গিয়ে থাকতে পারতেন না। 
কারণ, 77071 %$ 1৮5 %9010 106... 

বস্তুতঃ মায়াবতী থেকে ফিরে এসে- তিন চার সপ্তাহ মধ্যেই পূর্ববঙ্গ, 

আসাম প্রভাত স্থানে একবার যেতে হয়েছিল তাঁকে । আবার জাবনের শেষ 
: ভাগে, দেহত্যাগের কেক মাস মাত্র পূর্বে কাশীধাম ও বুদ্ধগয়া দর্শনেও গমন 

করেছিলেন স্বামীজ। কিন্তু সেকথা পরে বলব... 

এখানে শুধু এই কথাটি বাল যে, যে জগৎ-নিয়ামক মহাশক্তিকে 

শ্রীরামকৃফদেব 'কালন* নামে আভাঁহত করতেন, সেই শাক্তই এখনো তাঁকে 

কর্ম থেকে কর্মান্তরে টেনে নিয়ে যেত, পূর্ণ 'বশ্রাম দিতে চাইত না। 

সর্বোপরি ভারতবর্ষ, তাঁর স্বপ্নের সোনার ভারতবর্ষ, 6%৪৪7৮ ০1 /5 

0070507 যে-ভারতবর্ষ_তার কথা, তার চিন্তা-শত গভীর অনুভুতি- 
উপলান্ধর মধ্যেও মৃত্যুর জন্য সর্বথা প্রস্তুত হয়েও যেন তান ভুলতে পারতেন 

না। তরুণ শিষ্যদের উদ্দেশ করে প্রায়ই তাই তাঁকে বলতে শোনা যেত,_ 
তোদের এত ভালবাসি তব্ মনে হয় দেশের জন্য খেটে খেটে তোরা মরে যা 
আম দেখে খাঁশ হই।, 

১৯০১ খাীস্টাব্দের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে বলব। 

সোঁট মঠের প্রথম আনূষ্ঠানক দুর্গোৎসব। 

বিলাতফেরত স্বামীঁজির প্রাতাষ্ঠত আশ্রম... 

সকল ভাবের, সকল মতের মিলনক্ষেত্র_ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন। গোঁড়ামি 

নেই, সঙ্কপর্ণতা নেই। মানষ মান্রেরই জন্য সে দেব-দেউল সদা মুক্ত 
রেখেছে তার দ্বার। 

কিস্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, কুপমণ্ডুক হন্দূসমাজ আর তার গোঁড়া 
চাঁই-এর দল অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠোছিল সেজন্য। কুৎসায়, নিন্দায় তখন 
তারা পণ্চমুখ হয়ে উঠোছল। 
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মঠের ষদচ্ছা নিন্দা করতে-_এমন কি, স্বামশীজর অকলঙ্ক স্ফাটিক- 
স্বচ্ছ দেব-চারন্রে কলঙকলেপন করতেও তারা পশ্চাংপদ হয়নি। | 

পুর্ষাঁসংহ বিবেকানন্দ অবশ্য িছ:মান্্ গ্রাহ্য করতেন না সেজন্য। 
কখনো দতপ্তকণ্ঠে বলতেন-_হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুখে হাজার; আবার 

কখনো একটু নরম হয়ে-শিষাদের ও গুরুভাইদের উদ্দেশ্য করেই হয়ত 
বলতেন-__ 

'নাহ কল্যাণকৃৎ কশ্চিং দূর্গতং তাত গচ্ছতি।' 

বলতেন, "কালে এ সব তুচ্ছ 'নিন্দা-কুৎসা নীরব হয়ে যাবে। ঠাকুর 

বলতেন, 'লোক না পোক'; সেই পোকসদৃশ লোকের কথায় বেশী কান দিলে 

চলবে কেন ? 

[নঃদ্বার্থ হয়ে, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে যাও... ৮10607৮15৪8 
80 ০017)... . 

বন্তৃতঃ, হয়েছিলও তাই। 

ধীরে ধারে বির্দ্ধবাদীর দল স্তন্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে বহু 'সল*্ 

_-'পলে' পারণত হয়েছিল, স্বামীজর জীবদ্দশায়ই এবং একথাও অনেকে 

মনে করেন যে.-মঠের সেই প্রথমবারের সবঙ্গসুন্দর আন্ুষ্ঠানক দুর্গোৎসব 
গোঁড়দের 'বিরুদ্ধতা নিরসন করতে প্রভূত পাঁরমাণে সহায়তা করোছল। 

বলা বাহুল্য, সহম্্র দীন-দুঃখীকে পারতোষপূৰ্ক ভোজন করান সে-পৃজার 

অনাতম বিশেষ অঙ্গ ছিল ।... 

এঁদকে দন বসে নেই। সপ্তাহকে পিছনে ফেলে সপ্তাহ, মাসকে 

পিছনে ফেলে মাস আঁবশ্রাম, অনিবার্য গাততে এাগয়ে চলেছে। স্বামশীজর 

স্বাস্থ্যও দিন দিনই খারাপ হচ্ছে, দিন দিনই ভেঙ্গে যাচ্ছে সে বজ্রদ় বিশাল 

শরীর। এইভাবেই অতাঁত হয়েছিল সন ১৯০১ খস্টাব্দ__স্বামীজির মর্তাঁ 

জীবনের শেষ বংসর।- এই সময়- জাপানের প্রখ্যাতনামা ধর্মযাজক রেভারেন্ড 

ওডা আর বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ওকাকুরা মঠে এসে স্বামীজর সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করেন। 
৭ 



৯৮ স্বামশ বিবেকানন্দ 

নবজাগরিত প্রাণ-চণ্চল জাপান তখন দিকে দকে নব নব 'বিকাশপথ 

খজে বেড়াচ্ছে। 
[িকাগোর বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের পর-_জাপানের বাঁশম্ট মনশীষগণ, 

ধর্মবাজকগণ- সে-দেশেও একটি ধর্ম-সম্মেলন আহবান করবার জন্য ইচ্ছুক 

হয়োছালেন এবং সেই জন্যই রেভারেন্ড ওডা এবং ওকাকুরা স্বামীজর সঙ্গে 

দেখা করতে এসেছিলেন ভারতবর্ষে । যাঁদ স্বামীজি তাঁদের ভরসা দেন, যাঁদ 

[তান কংগ্রেসে যোগ দিতে স্মত হন-_ তবে তাঁরা এ বিরাট পাঁরকল্পনায় হাত 

দিতে সাহস পান।...ভগ্রস্বস্থ্য সত্তেও স্বামীজ সম্মত হয়েছিলেন। যাঁদ 

ভগবানের ইচ্ছা হয়, যাবেন তিনি জাপান, যোগ দেবেন কংগ্রেসে । -যথাসময়ে 

তাঁকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। 

রেভারেন্ড ওডা উল্লাসত অন্তরে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। কিন্তু 
ওকাকুরা আরও িছাদনের জন্য থেকে গেলেন এদেশে । স্বামীজিকে তান 

অনুরোধ জানিয়োছিলেন তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধগয়া দর্শনে যেতে । আনন্দের সঙ্গে 

1 ০110 61৮০ 108০ 11)0 0762651 1)168,57170 0 20001119915 
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যাঁদও শরীর তখন তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছে...প্রায় শষ্যাশায়ী তাঁর 

অবস্থা, তবু তান বোৌরয়ে পড়লেন কাশীধাম দর্শনে, বুদ্ধগয়া দর্শনে। 

যে কাশন-বিশ্বনাথের দুয়ারে একদা কিিন্্যন চাল্লশ বৎসর পর্বে কত 

করদণ প্রার্থনা ও আকুতি জানিয়ে তাঁর মহায়সী জননী তাঁকে কোলে পেয়ে- 

ছিলেন, ষে বারেশ্বর শিবের বিশেষ অবতাররূপে পাঁথবীতে জল্ম নিয়োছলেন 
বলে_ তাঁর শৈশব নামকরণ হয়োছল বারেশ্বর,_আজ জাবনের শেষে সেই 
কাশীধামে কাশী বিশ্বেশ্বরের শেষ-দর্শনে তাঁর যাত্রা নশ্বর দেহে তাঁর শেষ 
তীর্ঘদ্রমণ_িশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই।... 

1৮ ৮85 ৪ হি 61001176021] 1019 চ721006111709., ,. 

এই ভ্রমণ সম্পকে ভাগনী নিবোদিতা লিখোছিলেন,... 
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আর ক অব্যর্থভাবেই না এ-উক্ত সত্যে পাঁরণত হয়েছিল! 

কাশীধাম থেকে, ১৯০২ খবস্টাব্দের প্রথম দকে- শীতের মধ্যভাগে 

একেবারে ভগ্রদেহ নিয়ে মঠে ফিরে এলেন স্বামীজি। 

গুরভ্রাতাণ তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে বিশেষ শাঁঙ্কত হলেন, 
উৎকশ্ঠিত হলেন। 

বিশেষ অনুরোধে তাঁকে সম্মত কাঁরয়ে যথাসত্্ব তাঁর চাকৎসার 

ব্যবস্ছাদ হল এবং চিকিৎসা চলতে থাকল । কিন্তু স্থায়ী কোন ফলই দেখা 
গেল না, শরীর তাঁর 'দিনাঁদনই মন্দ থেকে আধকতর মন্দের দিকে চলল। 

আর ইচ্ছা-মৃত্যু, ধ্যানাসদ্ধ স্বামীজি- মহাপ্রস্থানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে 
অবশিম্ট ?দনগুল এক এক করে আঁতক্রম করতে লাগলেন। বিশেষ চলাফেরা, 

হাঁটাহাঁটি সবই ন্রুমশঃ তাঁর বন্ধ হয়ে এল। 

কিন্তু, দেহ যতই অশক্ত, যতই অপটু হতে লাগল,_অন্তরের তপস্যা 
দপ্তি ততই' যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জবলতর হয়ে প্রকাশ পেতে থাকল ।... 

ধীরে শীত অপগত হল, অপগত হল বসন্ত। তারপর গ্রণম্মের প্রাখ্য 
অপসৃত করে বষরি সজল কালো মেঘ বাংলার আকাশের ঈশান কোণে প্রথম 
দেখা দিল। মাঝে মাঝে বর্ষণপাতে মঠভূমি সিক্ত হতে শুরু করল, মাঝে 
মাঝে গঙ্গার বুকে একটানা বাঁরপাতের শব্দ উঠতে লাগল--রিম বিম্, 
রিম ঝিমৃ। আর তাদেরই মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরালায় বসে আত্মগতভাবে 
স্বামীজি শেষ দিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

তথাপি, সে অবস্থাতেও কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ তাঁর ভাগো ঘটল 



৬০০ স্বামী ববেকানন্দ 

না কর্মস্রোতে একেবারে বন্ধ হল না। যথাসম্ভব শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দের 

শিক্ষা দিয়ে, সাহায্য করে- বথার্থ জিজ্ঞাসূদের আশীর্বাদ করে, প্রেরণা দিয়ে-_ 

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভীতির মধ্য দিয়েই তাঁর অনেক সময় আতবাহত হতে 
থাকল। 

119 8০০1 15 01719 1১94 1 1.0 10 ৫০9 10] 17101)1778 0৮1)075 ! 

দ-এ-তাঁর এই সময়েরই একটি ডীক্ত। আবার, এইকালে অর্থাৎ জুন মাসের 
শেষাঁদকে, দেহত্যাগের অব্যবাহত-পৃর্বে পাশ্বলতর্ঁ জনৈককে উদ্দেশ্য করে 

একাদন বললেন... 

'মৃতুযুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি। একটা গভীর তপস্যা ও ধ্যানের 

ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে । আম সেই মহান মুক্তদাতার অপেক্ষায় বসে 
আঁছ।, 
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একদা বহুকাল পূর্বে স্বামীজির জশীবত-কাল প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 

যে বলোছলেন-“ও যোদন জানতে পারবে ও কে, সৌদন আর পাথবীতে 

থাকবে না: প্রবল ইচ্ছাশাক্ত সহায়ে দেহতাগ করে ঢলে যাবে।' সেই 
'স্ব-স্বরূপ জ্ঞাত” হয়ে, পরমধামে মহাপ্রস্থানের শেষ দন এইরুপেই আাঁগয়ে 

এসেছিল এবং যতই এগিয়ে এসেছিল মৃত্যুঞ্জয় বিবেকানন্দও ততই যেন 
অফুরন্ত আনন্দ এবং অব্যাহত শান্তর ঘনীভূত বিগ্রহরূপে প্রাতিভাত হয়ে- 

শছলেন সকলের কাছে। 

এই সময়টিতে তিনি যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন-_তাঁর কর্ম সমাপ্ত 
হয়েছে। তদীয় মহান গুরুর যে মহতা যুগবার্তা প্রচার করবার সূকঠিন 

দাঁয়ত্ব তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল-সে দাঁয়ত্ব সম্যক. উদ্যাঁপত হয়েছে। তাই 
এই সময়... 
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এমনি করেই কেটে গেল সে বিরাট, মহান জীবনের শেষকালের 

দিনগ্দান। তারপর, একপা বহদীদন পৰে বেদিন অধনঈনতার নগড়-বন্ধন 

ছন্ন ক'রে স্বাধনতার দীপ্ত সূর্যকে আঁভনন্দন জানয়োছল-_ তাঁর প্রথম- 

কর্মকেন্দ্র আমোরক।সেই হীতিহাসের পৃষ্টা স্বর্ণ লেখায়-লাখত দিন, 5ঠা 

জুলাই, ১৯০২ খাঁস্টাব্দের 5ঠা জ্লই, সমাগত হল পাঁথবীর বুকে। 

সোঁদন শুক্রবার। 1দবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে-যেমন আকাশের সূর্ঘ 

অন্তটনশারী হল পাশ্চম দিগন্তে, পাঁথবীর সূর্যসদৃশ [াববেকানন্দও তেমান 

সমা'ধযোগে প্রবেশ করলেন মহাসমাঁধর মহাগভনরে। ধ্যানাসনে বসে, 

দাক্ষণেশ্বরের মান্দরাভমুখে মুখ করে প্রবল ইচ্ছাশীক্ত সহায়ে-_-অনন্তের বুকে 

[তান করলেন মহাপ্রয়াণ। সাঁবতৃমণ্ডল মধ্যবতাঁ কান্ জ্যোতিলেকি থেকে 

একদা [তান এ-পাঁথবীতে আঁবভতি হয়োছিলেন_আবার কর্মঅন্তে কোন, 

লোকেই বা প্রস্থান করলেন তা কেউ জানল না।...শুধু তাঁর নশ্বর দেহ- নশ্বর 

এই পৃথিবীর বুকেই পড়ে রইল। 
সঃ স ষ সণ 

কলের পাঁরমাপে আত অজ্পাঁদন চল্লিশ বংসর। চাল্লশ বংসরও [ঠিক 

নয় তার চাইতেও কিছু কম। আবার এর' মধ্যে তাঁর কর্মজীবনের পাঁরাধ 

আরও কম-_সাত-আট বংসর মত বলা যায়। কিস্তু সেই কাল মধ্যেই সমগ্র 

পাথবীর চিন্তাক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভারতের জাতীয় জীবনের ভাত্তমূলে 

আভনব সঞ্জীবনী রসধারা সিণ্চন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হলেন 

সে চিন্তা-নায়ক মহামনীষা। 
র্ট শ রক পাত 

বহৃষুগ, বহু মন্বত্তর পূর্বেকার সে-কথা। কালের কুজঝাঁটতে 

আবৃতপ্রায় বিস্মিত অতাঁতের সে-কাহিনী। 
একদা তমসাতীরে ব্যাধহস্ত-নহত ক্রৌণ্বিরহীর শোক দর্শনে_কাঁব- 

গুরু বাল্মীকর কজ্পলোকে যে দিন প্রথম স্বতঃস্ফুর্ত হয়েছিল ছন্দগাথা, 
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সোৌঁদন- কোন্ মহাজীবনের উদ্দেশ্যে সে অপার্থিব শ্লোকরাশি উৎস্স্ট হবে-_ 
তা জানবার জন্য দেবার্ নারদকে প্রশ্ন করোছলেন কাঁবগরু.. 

'সমগ্রারুপিণী লক্ষরঃ কমেকং সংশ্রতা নরং।, 

কোন্ একাঁটমান্ত নরকে আশ্রয় ক'রে সমগ্রা লক্ষী রূপ গ্রহণ করেছেন ? 

মন্ত্ভুমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন নারদ __ 

'দেবেম্বপ ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগ€ণৈর্যতং। 

শ্রুয়তাং তু গুণৈরোভি যোঁ যুক্তো নরচন্দ্রমা।, 

দেবতাদের মধ্যে নেই, স্বর্গধামে নেই...সর্বগুণসমান্বিত এমন পূর্ষ এক 

নরলোকের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ভিন্ন আর কোথাও নেই, কোন লোকে নেই। 
কিন্তু কাব্যযূগের দূর অতীতের এই আখ্যায়িকা-সবাংশে সত্য কিনা, 

দনখত বাস্তব ঘটনা কিনা আমরা জান না। 

তবে বংশ শতাব্দীর জাগ্রত বর্তমানে এ যুগের মহাকাবর ভাষায় 
প্রাচীন যুগের প্রশনাটকে যাঁদ কেউ নূতন করে উত্থাপন করে, যাঁদ কেউ 
জিজ্ঞাসা করে__ 

বীর্য কার ক্ষমারে করে না আতিক্রম, 

ধরেছে সুন্দর কান্ত মাণিকোর অঙ্গদের মতো, 

মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়ান নত, 
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নিভর্ঁক; 
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, 
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম 
সাবিনয়ে, সগ্গৌরবে ধরামাবে দুঃখ মহত্তম,, 

তবে নিঃসংশয়ে, নিঃসন্দেহে আমরা বলব-সে নর-চন্দ্রমা পুণ্যশ্লোক 
স্বামী বিবেকানন্দ। 

সর্ব [বপরাঁত গণের এমন অপূর্ব সমাবেশ, জাতীয়তা ও আত্ত- 
জতিয়তার, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের এমন জবলস্ত, জীবন্ত বিগ্রহ... 

জ্ঞানের দীপ্ততে ও ভাক্তর কোমলতায় এমন মহাশয়ান,.. 
কর্মের কৌশলে ও আধ্যাত্মিক প্রাতভায়, তেজাস্বিতায় ও ম্লেহে._ক্ষমায় 
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ও বার্ষে_ এমন পাঁরপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন জগং হাতিপূর্ে আর দেখে নাই, 

ভাবীকালেও দেখবে কিনা সন্দেহ। 
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চি রা গ্ শার্ট 

একদা নিদ্রামগ্র, বিগত-বশ্বাস__অনড়, অচল জাতিকে জাগ্রত করবার 

জন্য, কল্যাণকর্মে প্রবুদ্ধ করার জন্য-_আর তারই সঙ্গে হিংসামত্ত পাঁথবীতে__ 
ভোগ-লোলুপ দানবীয় মদমত্ততার মধ্যে শান্ত ও আনন্দের অমৃতানষেক 
প্রদান করবার জন্য-কোন্ সমরস জ্যোতির্ময় রাজ্য থেকে_ এই মাটির 
পাঁথবীতে 1তাঁন আঁবর্ভ়ত হয়োছলেন আমরা জান না। কিন্তু তাঁর 
জীবদ্দশায় একদা স্বয়ং তিনি একথা বলোছিলেন,_ 

'এটা খুবই সম্ভব যে এই দেহের পারাধ ভঙ্গ করে, জীর্ণবস্তের মত 

এই দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবার প্রয়োজন একাঁদন আম অনুভব করব। 
1কস্তু তাতে আমার কার্যপ্রবাহ কিছ[মান্র ব্যাহত হবে না। ষতাঁদন পাথবার 
সব্ত্র মানুষ নিজের ভাগবংসত্বা উপলব্ধি করতে না পারবে, যতাঁদন সে ন! 
উপলান্ধী করবে 'জনীবো ব্রন্মেব নাপরঃ-_ততাঁদন অলক্ষ্য-লোক থেকে আম 

তাদের উদ্দীপ্ত করতে সচেন্ট থাকবই থাকব ।”... 

আশাভরা অন্তরে সেই দিব্য, অবার্থ আশ্বাসবাণী আজ আমরা পুনঃ 
পুনঃ স্মরণ করি। 

তাঁর দেহত্যাগের পর প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী অতাঁত হয়েছে। কত 
বিচিত্র আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, “পতন-অভ্যুদয়” কত 'বন্ধ,র পন্থার' মধ্য দিয়ে__ 
এই কালের মধ্যে অগ্রসর হয়েছে ভারতবর্ষ-_উত্তীর্ণ হয়েছে স্বাধীনতার 
আকাত্ক্ষিত ভূমিতে । 

সমগ্র মানবসমাজই বা কত দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে একালে। বন্তু, 
পদজজীভূত কৃফমেঘে আজও আচ্ছন্ন দেখি তাদের ভাগ্যাকাশ। দ্বেষ-হিংসার 
কুক্ঝাটকায় দক্চক্ররেখা দৃষ্টির অন্তরালে আজও দেখি লুক্কায়ত। 
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বাথিত ক্লিস্ট সমণ্টিপ্রাণ__আজও তাই আর্তরবে সেই অতাঁত দিনেরই 
মত প্রার্থনা জানাচ্ছে ৫ " 

হে আগ্নময় দিব্য পুরুষ, 

হে সনাতন, স্বয়ম্প্রকাশ, 

আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও। 

- "জাতির একান্ত দুর্দনে, মানবসমাজের ব্যাপক 'বিমূঢ়ুতার দিনে- 

যুগে যুগে যেমন তুমি আগমন করেছ-_পাঁরন্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ. 

দুঙ্কৃতাম_ আজও তেমান আলোকের পথে, আলোকের রথে হো'ক তোমার 

শুভ-আবিভবি! 
'অবনত ভারত চাহে তোমারে, 

এস সুদর্শনধারী মুরারি। ৮ 






























